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Het is zeker geen gemeenplaats, wanneer
ik zeg, dat de zoo snelle en onverwachte
dood van prof. van Rooy met groote ont-
steltenis en ontroering werd vernomen. En
ook nu nog, vele maanden na zijn dood, zijn
de rust en de stilte, die men dezen ruste-

loozen en vaak opgejaagden mensch zoo
gaarne had gegund, nog niet gekomen. De
dood heeft een stuk levenstragiek geopen-
baard, dat vermoedelijk maar aan zeer wei-
nigen bekend is geweest en dat velen van
zijn vrienden, die, door zijn enthousiaste
wel'klust en zijn opgeruimdheid misleid, wei-
nig of niets vermoedden, de band van rouw

en leed nog nauwer om het hart heeft ge-
slagen. Eén vertrouwen heb ik, dat daardoor

het gebed voor hem nog intensiever, nog
hartelijker en nog veelvuldiger geweest is en
zal blijven, dan het anders reeds zou zijn
geweest. In zijn aardsch leven hebben weini-
gen van ons het leed, dat hij in zich moet
hebben rondgedragen, kunnen verlichten.
Aan hen is thans de christenplicht dit te
vergoeden door een middel, dat iedereen
hem bieden kan, de gavè van ons gebed.
De oud-Rolduciens, die twee malen in Rolduc
te zamen kwamen, om onder zijn enthou-
siaste leiding de dagen hunner jeugd op-
nieuw te beleven, zullen hem straks tijdens
de derde reunie met piëteit herdenken. Hij
zal staan in het midden onzer gedachten en
smeekbeden, wanneer in de kerk, die hij zoo
liefhad en tijdens de plechtige kerkdienst,
waarvan zijn ontvankelijke ziel zoo genoot,
allen zich zullen vereenigen met de intentie
van den priester, die in het bijzonder zal

aan

Maria josephus

Rooy t
............

zijn de verkrijging van de spoedige rust
zijner ziel in God.

De aanvaarding van het hoogleeraarsambt

door zijn opvolger aan de Amsterdamsche

Universiteit, juist op de dag, dat ik deze

regelen schrijf, dringt de gedachten terug

naar 6 December 1920, toen het van Rooy

geschonken werd zijn beroemden leermees-

ter Hector Treub als hoogleeraar op te vol-

gen. Met veel rumoer is die benoeming om-

geven geweest. In het eerste Rolducsch Jaar-

boek (1921) heeft de toenmalige redactie het

artikel opgenomen, dat p. H. Hermans O.P.

naar aanleiding daarvan in "De Maasbode"

publiceerde en dat de spanning van die da-

gen zeer sprekend releveert. Dat er tegen-

kantingen kwamen tegen de benoeming van

den eersten Katholieken hoogleeraar in dat
onderdeel der medische vakken aan een

openbare universiteit, zal weinig verwonde-

ring wekken: dat in eigen Katholieke kring

ook wantrouwen be~tond jegens hem, heeft

van Rooy steeds pijn gedaan, vooral waar

hij zich beroepen kon, wat de principieele

kwestie betrof, op een zoo groote autori-

teit als prof. de Groot O.P., zijn leermeester

in zijn studententijd, zijn mentor en zijn

vriend zijn leven lang, naast wiens graf op

Buitenveldert het zijne gedolven werd. Al

die moeilijkheden hebben aan de dag zijner

hooge ambtsaanvaarding veel ontnomen van

wat de voorname erkenning, die gelegen is

in de beroeping op zoo hooge plaats, aan

menschelijke vreugde had kunnen bieden.

Van die dag af aan hebben zorg en teleur-



stelling steeds gestaan naast erkennin~ en
onderscheiding. Het zal ook voor hem wel

moeilijk zijn geweest tusschen die beide

levensmachten steeds het placiede even-

wicht te bewaren. Ook hem is in de dagen,
dat de tegenslag het sterkste was, een droef

en bitter woord ontvallen; ook bij hem 'zijn,

naar eigen getuigenis, de jonge geestdrift en

het moedig enthousiasme geleidelijk aan ge-
doofd en van hun oude luister beroofd.

Hoe kan het anders bij een mensch - ook
den sterksten -, die zijn levenslust toch

ook putten mag en moet uit natuurlijke

bronnen, onder welke de waardeering, die

hij van anderen ervaart, toch een zeer voor-

name is. Maar dat hij uit een tijdelijke in-

zinking toch weer zich zelf hervond, moei-

lijker steeds en met dieper litteeken in de

ziel en onmiskenbare verouderingstrekken

in zijn lichaam, naar gelang zijn jaren vor-

derden, is zonder eenige twijfel te danken

aan zijn sterk Godsvertrouwen, waarvan hij

mij nog getuigde in een brief, eenige maan-

den voor zijn dood, toen zijn zorgen zeer

hoog waren gestegen.

Ik heb aan dit alles vaak moeten denken

in de maanden na zijn dood. En al ben ik

overtuigd, dat van ieders levenservaringen

alleen God, Die het al bestuurt, de bedoeling

en de duiding kent, toch waag ik de veron-

derstelling, dat ook hier het zware gewicht

van de tegenspoed heeft gediend, om een

evenwicht te bewaren, dat zonder een der-

gelijk tegenwicht niet ware bereikt. Zoo ligt
ook hierin een gedeelte, zij het een niet ver-

moed gedeelte, van de "benedictio divina",

die van Rooy over zijn werk afriep, toen
hij zijn inaugurale rede besloot met een bede

om Gods zegen en in herinnering bracht het
woord van Hoviils: Effectu caret medicina,
si non adest benedictio divina.

Met deze herinnering aan de dag van de
aanvaarding van het professoraat in de ver-
loskunde en de gynaecologie aan de Am-

sterdamsche Universiteit ben ik in mijn ge-
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dachten over het eerste deel van van Rooy's
leven heengegleden. Een korte samenvat.
ting mag in deze herdenking niet ontbreken.
Hij werd geboren te Rotterdam op 27 De-
cember 1880. Op 24 September 1894 kwam
hij op de tweede klasse der H.B.S. te Rol-
duc. Vier jaren later legde hij met succes
het eindexamen af en begon hij zijn medi-
sche studie aan de Amsterdamsche Univer-

siteit. Toen van Rooy op Rolduc kwam, was,
een jaar te voren, Dr. R. Corten den groo-
ten Rolducien directeur Dr. W. Everts in

het directoraat opgevolgd. Corten in de
kracht van zijn leven, de prachtige idealist,
de voortreffelijke redenaar, de bezielende
leider van jonge menschen, de kenner en
belever van Rolduc's historie en wezen als

geen ander. Welke indruk deze figuur op
een ontvankelijke geest als van Rooy heeft
gemaakt, kan men beseffen, wanneer men
van Rooy's enthousiaste stuk leest, dat als
aanhangsel is opgenomen in Corten's: Rol-
duc in Woord en Beeld, welk stuk handelt

over: Het godsdienstig leven te Rolduc.
Van Rooy, die aan het hoofd van dat stuk

het juichende woord van Neujean hee.ft ge-
plaatst: "La religion à la base, au cent re, à
la cime: la religion, part out, Rolduc!", heeft
daarin bewezen, dat hij de kern van de Rol.
ducsche gemeenschap, het geheim van die
opvallende kracht, waarmee Rolduc zijn oud-
leerlingen weet te binden, had begrepen.
Tientallen hebben vroeger en later in die
geest geschreven en honderdtallen en nog
eens honderdtallen hebben datzelfde gedacht
of uitgesproken, dat in de gezamenlijke bele-
ving der Rolducsche godsdienstige feesten
het gemeenschapsleven zijn diepste en hoog-
ste uiting vond. van Rooy de Rolducien!
Dat is hij gebleven zijn geheele leven. Die
gemeenschap heeft hij nergens meer terug-
gevonden: dat was, wanneer ik hem goed
begrepen heb, de werkelijke grond van de
desillusie, die hij later in zijn hart onder-
vond. Overal heeft hij gepoogd een katho-



lieke gemeenschap te scheppen. Hij begon er
reeds mee in zijn Amsterdamsche studenten-

tijd, waar hij de jonge Katholieke studenten-

vereeniging S. Thomas van Aquino leidde
en de medestichter werd van de interacade-

miale studentenretraites en van het Annua-

rium. In de openbare zaak de katholieke ge-
meenschapsgedachte te kunnen dienen heeft

hem aan het hoofd gebracht van de recht-

sche fractie in de gemeenteraad van Rotter-

dam, waar hij zich na vele jaren van vorming

tot medisch specialist en na zijn promotie in

Gent - in ons land toen nog niet mogelijk

voor een oud-H.B.S.-er -;- had gevestigd.
Man van breede cultuur, die hij had weten

te verwerven ondanks zijn groote zorg, om

in zijn eigen speciale vak voorop te staan,

vol frissche gedachten en aanstekelijke geest-
drift, redenaar en taal- en stijlbeheerscher

als weinig en, heeft hij tot 1918 het publieke

leven in zijn vaderstad gediend en gestuwd.
HeIlebrekers, de voorzitter der katholieke

Kiesvereeniging "Recht en Orde" en leider

van zoo menige grootsche actie van de Rot-

terdamsche Katholieken, van Rooy, de lei-
der der rechtsche raadsfractie, beiden oud-

RoIducers, steeds weer teruggrijpend op ge-
dachten en herinneringen, die Rolduc hun

had verschaft en dat vooral op momenten,

wanneer de kracht en de vreugde der ge-
meenschap zich uiten moest. Welke oud-Rol-

ducien voelt niet de ontroering in zijn diepste

innerlijk, wanneer hij in een vergadering vol

dankbaarheid om de overwinning in een

zeer principieele verkiezingstrijd in het toen

overwegend liberale Rotterdam, Hellebrekers

in een poging, om het hoogste tot uiting te

brengen, hoorde uitroepen: "waren jullie

aIlen op Rolduc geweest, ik zou jullie vragen

een "Te Deum" te zingen, als wij in Rolduc

zongen". Die Rotterdamsche tijd eindigde
voor van Rooy in 1918 door zijn benoeming
tot directeur van de vrouwenkliniek der Jo-

anna Gravin van Lijnden Feding van Berk-
hout-stichting in Haarlem. Van Rooy aan-
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vaardde deze benoeming op de aandrang

van Hector Treub, die zijn oud-leerling en

oud-assistent dichter in de buurt van Am-

sterdam wilde hebben, met de bedoeling het

toekomstig professoraat, waarvoor Treub

hem had bestemd, voor te bereiden. Nog

voordat hij de leeftijd voor het academische

"otium" had bereikt, overleed Treub. Van

Rooy werd reeds tijdelijk met de colleges

belast en r,anvaardde ten slotte het profes-
soraat.

Mooie jaren, moeilijke jaren. Zwaar

werk aan verreweg de grootste verloskundig

gynaecologische kliniek van het land. Dagen
en nachten van werk. Enthousiast docent,

strevend naar de meest moderne onderwijs-

methoden, veel gezocht promotor, in hulp-

vaardigheid onbegrensd, "een vaderlijke

vriend", getuigde zijn hoofdassistent van

Tongeren. Treub's leerboek hield hij in tal-

rijke herdrukken op peil, doordat hij, zegt

van Rooy's Leidsche coIlega van der Hoeven,
"beschikkend over een helder en bezonken

oordeel, oog en oor had voor wat anderen

hadden aangegeven en naar voren gebracht,

en dit wist te verwerken met zijn eigen er-

varing en zijn eigen studie". Waar hij aan

yakkundigheid een groote talenkennis en een

groot gemak van beweging paarde, werd hij

afgevaardigd naar vele internationale con-

gressen, hield hij voordrachten in verschil-

lende Amerikaansche universiteitssteden,

was hij lid van binnen- en buitenlandsche

geleerde genootschappen. Op de linten der

kransen, die bij zijn begrafenis werden aan-

gedragen werd in al de groote vreemde talen

door buiienlandsche genootschappen van
waardeering getuigd. Het groote internatio-

nale congres voor verloskunde en gynaeco-

logie, dat hij als voorzitter had voorbereid

en dat in Amsterdam werd gehouden, heeft

hij niet meer mogen beleven. In de sluitings-'

zitting van het congres werd de nagedach-

tenis van van Rooy op een indrukwekkende
wijze geeerd, doordat het congres in een



eerbiedige stilte de vertooning van een klei-

ne film bijwoonde, opgenomen tijdens een

bezoek van van Rooy aan een Berlijnsch

collega, kort vóór zijn dood. In een hartelijk
"In memoriam" heeft de deken van Amster-

dam in de krant getuigd van de groote be-

langstelling en werkzaamheid van van Rooy

in het katholieke vereenigingsleven van
Amsterdam.

Het academische jaar, dat nauwelijks een

paar maanden was begonnen; toen van Rooy

overleed, had voor hem een gloriejaar kun-

nen zijn: het jaar van zijn rectoraat der

universiteit. Ik heb mij wel eens afgevraagd,
of hij in dat jaar misschien ook in de Am-

sterdamsche universiteit de gemeenschap zou

hebben gevonden, waarnaar hij zocht. Maar

als ik hem dan weer voor mij zag, zooals

hij, gedrukt en stil, heenging na de plechtige

zitting in het concertgebouw op 28 Juni 1932,
toen de Amsterdamsche universiteit het der-

de eeuwfeest van de stichting van het be-

roemde Atheneum herdacht met waarlijk

glorieuze feesten, ben ik toch weer terugge-

komen op de gedachte, die zijn heengaan

en zijn handdruk mij toen suggereerden: van

Rooy heeft bij al het goede, dat ook Am-

sterdam hem heeft geschonken, zijn gemeen-
schap daar toch niet gevonden.
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Na op 15 November de Vondel-herden-

king van de Amsterdamsche universiteit te

hebben geleid, ging hij een paar dagen later

naar Nijmegen, om aan de R. K. Universiteit

de Vondelherdenking mee te vieren. Hij is

vandaar niet teruggekeerd. Op 24 November

is hij van deze aarde heengegaan. Drie dagen

later werd hij door talloozen ten grave ge-

dragen, nadat Mgr. Dr. van Noort de heilige

uitvaartmis had opgedragen. Rolduc was

door den directeur vertegenwoordigd, die.

evenals enkele andere priester-vrienden van

den overledene aan een der zij-altaren de
heilige mis celebreerde.

Met groote dankbaarheid voor de unieke

wijze, waarop van Rooy de Rolducsche reu-

nies mede organiseerde en leidde, met een

hartelijk gedenken van zijn vriendschap, met

eerbied voor de offervaardigheid, waarmee

hij zijn persoon weggaf aan zooveel goed
werk, eindig ik dit "In Memoriam" met het

verzoek, dat zijn bidprentje besluit:

"Gij, die dit leest, bid voor zijn ziel:

Pie Jesu Domine, dona ei requiem sem-
piternam."

Tilburg Dr. J. H. Cobbenhagen.

.







1937 -1938

15 Juli. Vandaag begint de groote vacan-
tie; gedurende de volgende weken zal er
weer heel wat werk te verrichten zijn; overal
is er stof en zijn de werklui aan de arbeid;
aan de noord-westzijde is men bezig met het
nieuwe dak, dat zijn voltooiing nadert, aan
de àndere kant van de kerk, waar waar-
schijnlijk weldra degelijke versterking of
nieuwbouw noodig zal zijn, wordt het zoo-
genaamde St. Josephstraatje opgeflikt voor
slaapgelegenheid in de Sociale Week, die
weer voor de deur staat; in het trappenhuis
bij de groote speelzaal wordt de lang ge-
projecteerde lift gebouwd; in het ketelhuis
is een grondige herstelling van de verwar-
mingsketels noodzakelijk en de studiezaal
van Klein-Rolduc krijgt een extrabeurt. Rust
zal er dus even min als vorige jaren onder
deze vacantie te Rolduc zijn.

Vandaag en morgen worden alle Rolduc-
sche leeraren röntgenologisch onderzocht
volgens wettelijk voorschrift; Goddank was
het resultaat heelemaal gunstig.

23 Juli. Uit Roermond komt het blijde be-
richt, dat twee nieuwe priesterleeraren (c.
Co enen en P. Houben) voor Rolduc zijn
aangewezen; ook zal Mhr. Janssen Am. na
de vacantie weer zijn taak hier hervatten.

............

27 Juli. Met vreugde begroeten wij de
juist verschenen 17de jaargang van Rolduc's
Jaarboek. Het is een lijvig boek en ziet er
uitstekend verzorgd uit. De redactie biedt
veel, teveel; dat houdt ze niet vol.

30. Juli. Vandaag is het 40 jaar geleden,
dat onze eerw. zusters haar intrede deden te
Rolduc: om zich met de huishouding te be-
lasten; ongemerkt kon dit feit niet voorbij-
gaan.

Heden de opening van de jamboree bij
Vogelzang, waaraan ook Rolducsche pad-
vinders deelnemen. Morgen verheugen deze
zich aldaar over het bezoek o.m. van Z. H.
Exc. Mgr. Giobbe den vertegenwoordiger
van Z. H. den Paus te 's Gravenhage.

3 Augustus. Onverwacht treft Rolduc een
pijnlijk sterfgeval; de Rolducsche muzieklee-
raar J. Rhoen, oogenschijnlijk geheel hersteld
van de zware verwonding, welke hij ongeveer
een jaar geleden opliep bij een treurig auto-
ongeluk en sedert Paschen weer opgewekt
werkzaam te Rolduc, overlijdt heden, na
slechts een paar dagen ongesteld te zijn ge-
weest. Een zwaar en echt pijnlijk verlies
vooral voor zijn ouders en verdere familie.



Hij rus te in vrede! Zie bI. 118. Vier dagen
later wordt hij onder groote belangstelling
van Rolducsche leeraren en leerlingen te
Kerkrade begraven.

7 Augustus. Met koortsachtige haast
wordt er te Rolduc gearbeid aan de afwer-
king van het herstelde front en op het nip-
pertje komt men daarmee klaar.

8 Augustus. Opening van de 13de Sociale
Week in ons huis; er zijn ruim 550 deel-
nemers, die met de grootste moeite konden
worden ondergebracht. Er waren vele voor-
name personen aanwezig; wij noemen Z. H.
Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens en hunne Excel-
lenties de ministers Goseling, Steenberghe en
Welter. Gedurende deze dagen zien de corri-
dors er rijk versierd uit door allerlei kunst-
producten van de stichting Tegelsche Kera-
miek en Volkskunst "Tekavok" - met
kunstwerken van o.m. Wim Harzing, Jacques
Maris, Joep Nicolas en anderen.

Onze oud-leerling Dom George Smeets,
Benedictijn te Oosterhout, wordt vandaag
aldaar priester gewijd. Onze hartelijke ge-
lukwenschen.

10 Augustus. Hetzelfde groote voorrecht
geniet heden onze oud-leerling Piet Her-
mans M.S.C. te Stein; ook hem feliciteert
Rolduc van harte.

De Sociale Week loopt heden ten einde;
onder de bekende opgewekte leiding slaagde
zij naar wensch; moge zij door heel het land
rijke vruchten dragen.

15 Augustus. Een derde oud-Rolducien
ontvangt heden de H. Priesterwijding, ni.
Jos Houben S.J. te Maastricht; een harte-
lijke heilwensch wordt hem van hier toege-
zonden.

28 Augustus. De herstelling van het oud-
ste deel der Rolducsche gebouwen (behalve
kerk en crypte) nadert de voltooiing; de Di-
recteur en de Provisor, die een paar maan-
den van hun vertrekken verbannen waren en

daarvan de zeer onaangename gevolgen on-
dervonden - "eigen schuld" zeggen onin-
gewijden - beginnen naar hun vernieuwde
kamers te verhuizen.

Heden opening van de jaarlijksche retraite

voor de priesterleeraren, geleid door Pater
Zeiger S.J. uit Valkenburg.

30 Augustus. Onder degenen, die bij ge-
legenheid van Koninginne-verjaardag een
koninklijke onderscheiding ontvangen be-
hoort o.m. onze oud-Ieeraar Pastoor Rib-
bergh te Houthem St. Gerlach; wij zien daar-
in met vreugde een bewijs van verdiende
waardeering voor hetgeen de nieuwe Ridder
van Oranje-Nassau op verschillend gebied
gewrocht heeft in Rolduc, te Houthem en
buiten zijn parochie En feliciteeren hem van
hier uit hartelijk.

2 September. Einde van de groote vacan-
tie; de leerlingen hebben bij hun aankomst
heel wat te bekijken. In de eerste plaats. de



herstelde westgevel: hoog prijkt het oude
abtswapen in het tympanon op een achter-
grond van bewerkte mergelsteen; de mooie
vensterluiken geven kleur aan het oude ge.
bouw. Het trappenhuis maakt een imposante
indruk door de kunstzinnig gerestaureerde
oude plafonds. In de gangen vlak bij de
hoofdtrap hangt een prachtig kruisbeeld van
den bekenden beeldhouwer J. Maris en bij
de ingang van de kerk is de hardsteen en ge-
denksteen aangebracht van de plechtige toe-
wijding van Rolduc aan Maria. In het trap-
penhuis bij de groote speelzaal functionneert
een moderne personenlift vanaf het sous-
terrain naar de ziekenkamers. In Kiein-Rol-

duc ziet de studiezaal er vriendelijker uit
en sluit in kleur aan bij de daarnaast zich
bevindende speelzaal.

Er zijn 100 nieuwe leerlingen, zoodat het
huis weer bezet is. Van de leeraren gaat er
een voorloopig weg, ni. de weleerw. heer
Sen den, die Klassieke Letteren gaat studee-
ren in Nijmegen.

3 September. Wij beginnen het nieuwe
schooljaar met een plechtige Hoogmis om
licht en genade af te smeeken van den H.
Geest over de te verrichten arbeid. Verder
uitpakken en herexamens.

5 September. Het mooie najaarsweer stelt
de leerlingen in staat de voetbalsport op
het mooie veld te beginnen.

8 September. Opening van de retraite
voor de leerlingen, gegeven door de Z.E. Pa-
ters Redemptoristen Donker, Plum, van Oos-
terum en Sengers.

Bezoek van Mgr. G. Martens, missionaris
van Scheut, apost. prefect van Makassar,
vroeger student van de Philosofie te Rolduc.

9 September. Tot muziekleeraar wordt
benoemd de heer Noë uit Spekholzerheide;
tijdelijk had hij Mhr. Rhoen reeds vervangen.

12 September. Plechtige sluiting van de
retraite. Morgen wordt de studie nu met
ernst aangepakt.

13 September. De groote herstelling aan
de Westkant is klaar; nu is men nog bezig
met het .opknappen, gedeeltelijk vernieuwen;
van twee spreekkamers.
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17 September. Onze kerk is in zware
rouw; in tegenwoordigheid van enkele fami-
lieleden houden wij een plechtige uitvaart
voor wijlen den muziekleeraar J. Rhoen.

18 September. Heden iets nieuws in de
geschiedenis van ons Seminarie, ni. een pau-
selijke visitatie, waarmee Mgr. Dr. Hoogveld,
Professor aan de Universiteit te Nijmegen
belast is, die daartoe gedurende twee dagen
in ons huis vertoeft.

19 September. In Kerkrade heeft heden
een grootsche plechtigheid plaats, ni. de toe-
wijding van het dekenaat aan Maria; zij ging
o.m. gepaard met een reusachtige optocht
met duizenden deelnemers en vele keurige
groepen en praalwagens. Ook Rolduc nam
eraan deel met een wagen voorstellende:
O. 1. Vr. Zetel der Wijsheid, terwijl de
Mariacongregaties (en de padvinders) met
de vlaggen meetrokken. Er is een mooi
Maria-kapelletje opgericht dat werd ingewijd
door onzen Maria-bisschop. Daar had de
plechtige toewijding plaats in tegenwoordig-
heid van tienduizenden van menschen; het

kapelletje, mooi gelegen op een heuvel, trekt
tallooze Maria-vereerders.

23 September. Weer zijn er twee oud-leer-
lingen van onze school, die heden in het
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klooster der Z.E. Paters Redemptoristen de
H. Priesterwijding ontvangen nl. de heeren
Zeehandelaar (uit Kerkrade) en Ramaekers
(uit Bocholtz) - van harte proficiat!

25 September. Vandaag is het 50 jaar ge-
leden, dat de Directeur zijn intrede deed te
Rolduc (als leerling) - onverwacht wordt
hij aan tafel bij deze gelegenheid gehuldigd.
Een paar vrije uren en 's avonds een mooi
concert van het muziekcorps van de Staats-
mijn Emma in de aula worden bij deze ge-
legenheid aan de leerlingen aangeboden.

26 September. Missie-Zondag. Sprekers
waren onze oud-leerlingen Piet Mesker (arts)
en Pater Piet Hermans van Stein - 's avonds

de missie film "Bloed over Japan".

27 September. Over de oostelijke grens is
er feeststemming: zij hebben een hoogen
gast, niemand minder dan den "duce" Mus-
solini. Het schijnt dat bittere Kerkvervolging
en herhaaldelijk breken van een plechtig

aangegaan Concordaat in de politiek geen
beteekenis hebben.

1 October. Onze oud-Ieeraar, aalmoeze-

nier b.d. Dr. Verhagen te Kerkrade wordt
door Hare Majesteit benoemd tot ridder in
de Orde van Oranje Nassau; wij verheugen
ons van harte over deze welverdiende onder-

scheiding.

4 October. Terwijl van de nieuwe leer-

lingen reeds een attest gevraagd was van
goede gezondheid, wat betreft de ademha-
lingsorganen, worden heden en morgen
alle leerlingen, zooals ook heel het dienst-
doend personeel (eerw. zusters en knechts)
voor hetzelfde doel onderzocht; twee docto-
ren van Limburgsche consultatiebureaux
kwamen met hun instrumenten over en heb-

ben allen doorgelicht. Op de afdeeling van
de zieken was het deze beide dagen een

groote drukte; het resultaat was volgens de
beide doctoren gunstig, slechts enkele geval-
len eischten een nader photografisch onder-
zoek, dat ook voor verreweg de meesten

gunstig verliep.

5 October. Mhr. Robinson -- een oud-

wereldkampioen in gewichtheffen enz. geeft

13

.~-

:,l:~~.-~-

na het diner op de speelplaats met een 4-tal
medewerkers een met belangstelling gevolg-
de voorstelling in acrobatische toeren enz.

10 October. lste uitgangsdag van dit
lange trimester; degenen, die thuis blijven,
hebben vanavond een mooie filmavond.

20 October. Bij schitterend weer de tra-
ditioneele gunst ter eere van de 'heeren pre-
fecten en surveillanten.

22 October. Er heerscht nu ook te Kerk-

rade de gevreesde veeziekte, mond en klauw-
zeer; tot nu toe bleven onze melkkoeien
ervan gespaard. Moge dat zoo blijven!

Het eenige Rolducsche paard IS verkocht.
Jopie en zijn maat zijn verruild voor een
paar bonte ponnies, die voortaan het werk
zullen moeten verrichten.

24 October. Onder de Hoogmis preekt en
collecteert Pastoor Goossens voor zijn nieu-
we kerk te Grashoek.

Vandaag is verder missiedag voor de
voàrtplanting des geloofs, 's namiddags een
korte vrijwillige adoratie in de kerk voor
dat doel.

27 October. Voor het laatst vergaderde
heden het Hoofdbestuur van "Voor Eer en

Deugd" te Rolduc. Na jaren van vruchtbare



arbeid gaat de nationale organisatie ter
ruste. De Rolducsche afdeeling blijft voor-
loopig bestaan.

31 October. Omdat heden en morgen
vrije dagen zijn, wordt er voor afleiding ge-
zorgd in de vorm van een mooie filmvoor-
stelling.

1 November. N aar oude gewoonte wordt
het indrukwekkende feest van Allerheiligen
plechtig gevierd; de mooie uitvoering van
een meerstemmige mis draagt daartoe niet
weinig bij; 's avonds brengen de diepe rouw
in de kerk en het oude aangrijpende lied:

Au fond des brûlants abîmes
Nous gémissons, no us pleurons;
Et pour expier nos crimes,
Loin de Dieu nous souffrons;
Hélas! hélas!
Feu vengeur, de tes victimes
Les pleurs ne t'éteindront pas!

ons in de stemming, om aan de zielen van
de afgestorvenen onze gedachten en gebe-
den te wijden.

2 November. In die stemming trekken wij
heden na de plechtige Requiemmis naar het
kleine kerkhof, om de Rolducsche dooden te
gedenken.
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14 November. 2de uitgangsdag; van de-
genen, die thuis blijven toonen velen groote
belangstelling voor het schaakspel dat echt
en vogue is en 's avonds genieten allen van
een mooie film in de aula.

17 November. Heden is het 350 jaar ge-
leden, dat Neerlands grootste dichter te
Keulen geboren werd; dit feit heeft groote
belangstelling gewekt door heel Nederland;
wij voerden in dit Vondeljaar, reeds een
stuk van Vondel op en eerlang krij gen wij
nog een Vondel voordracht door onzen oud-
leeraar Drs. Michels.

Onze oud-Ieeraar Mgr. Dr. Jos. van Gils
houdt voor het Friesche Genootschap voor
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeu-
warden een belangrijke lezing over Rolduc
en de Friesche kloosters Achlum, Bergum,
Haske en Ludingakerke.

Om vooral aan de leerlingen der hoogste
klassen wat meer studietijd te bezorgen wor-
den er enkele wijzigingen in de dagorde in-
gevoerd; voor hetzelfde doel wordt het ro-
zenhoedje voortaan dagelijks voor alle leer-
lingen in twee deelen gebeden in morgen-
en avondgebed.

20 November. De radio brengt het droe-
vig bericht, dat in China, waar de w'reede
oorlog heerscht met Japan, onze oud-leer-
ling Mgr. Fr. Schraven, apo st. vicaris van
Chentingfu op wreede wijze vermoord is; ge-
zamenlijk bidden wij voor den bisschop-mar-
telaar.

24 November. Katholiek Nederland treft
een zwaar verlies door het onverwachte
overlijden van den rector magnificus van
de Amsterdamsche stedelijke Universiteit
Prof. Dr. Adriaan van Rooy; wij betreuren
dit sterfgeval te meer, daar de overledene
niet alleen oud-leerling was van Rolduc, maar
ook steeds levendige belangstelling bleef
toonen voor ons huis o.m. als leider van
de Rolducsche studentenreunies; dankbaar
wordt in dit jaarboek een uitvoerige bespre-
king aan dezen echt Roomschen strijder ge-
wijd. De Directeur vertegenwoordigde Rol-
duc bij zijn plechtige begrafenis te Amster-
dam.



25 November. St. Catherine, de zeer wel-
kome Rolducsche feestdag in het wintertri-
mester; het weer is niet gunstig, maar de
schaakwedstrijden, waaraan een paar Rol-
ducsche heeren Dr. Selman en de weleerw.
heer Houben met succes mee doen verkor-
ten de recreatie-uren. De heeren wijsgeeren
amuseerden zich op speciale wijze in hun
heiligdom. 's Avonds natuurlijk aula: opge-
voerd werd "Fransch Marocco" "Sud", een
uit het Fransch vertaald modern stuk van
Paluel Marmont, dat in de smaak viel.

30 November. Wij ontvangen het veront-
rustende bericht dat Prins Bernhard heden-
morgen een zwaar auto-ongeluk had. (God-
dank is hij na een lange verpleging geheel
genezen).

Hedenavond de reeds vroeger aangekondig-
de Vondelrede van Drs. Michels; de belang-
rijke voordracht werd afgewisseld met en-
kele mooie declamaties uit Vondels Joseph
in Dothan. .

In de pers circuleerde een bericht over
exploitatie van de rijke kolenvoorraad onder
Rolduc; het hangt wel samen met het feit,
dat binnen afzienbare tijd de kolen uit het
exploitatiegebied van de Domaniale Mijn
Mij. zullen zijn opgehaald. In hoever het be-
richt nu reeds waarheid bevat, is niet be-
kend; in elk geval kan die eventueele ex-
ploitatie voor Rolduc een bron worden van
groote zorg.

5 December. Vooravond van St. Nicolaas;
dit feest is op kostschool speciaal welkom;
verschillende magen hebben het hard te ver-
duren; Goddank worden ook de armen niet
vergeten. 's Avonds - dat werd zoo lang-
zaam gewoonte - een tooneelopvoering,
thans door het Zuid-Limburgsche tooneel,
dat de leerlingen een paar uren in schate-
rende lachbuien bracht met het blijspel: "Ge-
broeders Kalkoen".

6 December. Het is Zondag en de St. Ni-
colaasstemming zit er nog in. Zij wordt nog
verhoogd, nu men nog mag gaan naar een
filmvoorstelling in Kerkrade.

Hedenavond de opening van het Triduum
van "Voor Eer en Deugd" geleid door Pater
de Groot C.ss.R.
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8 December. Feest van de Onbevlekte

Ontvangenis van Maria met de indrukwek-
kende plechtigheid van het besluit van het
Triduum.

De winter doet zijn intrede; bij het op-
staan bemerken wij dat een dikke sneeuw-
laag Rolduc en zijn omgeving bedekt.

10 De~ember, Door een defect aan de

lichtvoorziening moest de nachtrust onver-
wacht worden verlengd; voor velen was het
defect nog te gauw hersteld.

11 December. Tot onze vreugde doet onze
aanstaande leeraar de weleerw. heer Paul

Geurts aan de Universiteit te Nijmegen doc-
toraal examen in Geschiedenis. Onze harte-

lijke gelukwenschen!
De 80-jarige taalgeleerde Dr. Louis Simons,

het oudste lid van de Koninklijke Vlaam-
sche Academie voor taal en letterkunde,
leerling van Rolduc van 1874 tot 1876 is he-
den te Brussel overleden. R. 1. P.

17 December. Een zeer verdienstelijk oud-
leerling van Rolduc (hij kwam er in 1873),
studiegenoot van wijlen Dr. Ariens, pastoor
Zoetmulder van Oud- Watergraafsmeer, viert
heden zijn gouden priesterfeest; wij zenden
hem op deze gedenkwaardige dag hartelijke
heilwenschen van het oude Rolduc'.
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Vandaag beginnen de composities; zij vra-
gen aller aandacht en de belangstelling voor
de sneeuwsport is niet groot.

Tot nu toe werden wij van griep gespaard:
op eens doet de gevreesde ziekte haar in-
trede en zijn de ziekenkamertjes grooten-
deels bezet; Goddank heeft de kwaal toch
nog geen epidemisch karakter.

21 December. Vannacht heeft het flink

gevroren; misschien komt er nog gelegenheid
voor ijsvermaak.

Heden de oprichting van een afdeeling
van de Vincentiusvereeniging onder de leer-
lingen der hoogste klassen te Rolduc. Het lid
van de hoofdraad Dr. L. Regout te Maas-
tricht en Dr. Limpens, voorzitter van de bij-
zondere raad voor Kerkrade, zijn daarbij
aanwezig. De eerste sprak de nieuwe afdee-
ling toe en gaf haar enkele kostbare wen-
ken. Het is een bescheiden begin met 9 le-
den; toch hoopt men, dat de vereeniging veel
nut kan stichten voor de Kerkraadsche
armen en voor de leden zelf.

23 December. Begin van de Kerstvacantie;
slechts twee zieken vertrekken niet, maar
morgen zijn ook zij in de ouderlijke woning.

25 December. In stilte, doch daarom niet
minder vreugdevol, vieren wij hier Kerstmis;
bij de ingang van de crypte is een mooi
Kerststalletje; het is geen eigenlijk Kerst-
weer; als wij nu maar weer geen witte Pa-
schen zullen hebben!

Met droefheid nemen wij kennis van de
Kerstrede van den H. Vader, die bitter
klaagt over de geraffineerde geloofsvervol-
ging in het naburige Duitschland.

31 Decemher. Wij ontvangen het droe-
vige bericht van het onverwachte overlijden
van onzen oud-provisor Pastoor Jacques Rut-
ten te Mechelen. Drie dagen later begeleiden
verschillende oud-collega's en een groot deel
van het Rolducsche dienstpersoneel den af-
gestorvene grafwaarts: Hij ruste in vrede!
Zic verder bij de rubriek In Memoriam.

3 Januari. Reeds heden wordt de opvol-
ger van Pastoor Rutten benoemd, nI. onze
leeraar de Z.E. Heer L. Janssen. Deze benoe-

ming veroorzaakte- nog al verbazing, omdat
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men hier algemeen dacht, dat Mhr. Janssen
niet van het onderwijs en van Rolduc kon
scheiden. Moge na zijn lange, verdienstvolle
jaren als leeraar een echt gelukkig pastoor-
schap hem een verdiende belooning zijn!

5 Januari. Het ijs op de Rolducsche vij-
vers draagt; enkele heeren, die hier de va-
cantie doorbrengen en wat menschen uit
Kerkrade profiteeren er van, maar lang zal
het niet duren, want de radio kondigt regen
aan.

11 Januari. Terugkeer van de leerlingen;
de hoop, dat de geboorte van een Oranje-
kind de vacantie zou verlengen bleek ijdel:
men zal daaromtrent nog wat geduld moe-
ten beoefenen.

12 Januari. De pastoorsbenoeming van
pastoor Janssen bezorgt den leerlingen de
traditioneele gunst.

23 Januari. In onze kerk preekt en col-
le'cteert heden de weleerw. heer Rector c)
Steinhart van Vaesrade voor zijn noodlij-
dende kerk.

24 Januari. Jaarlijksch bezoek van Z. H.
Exc. Mgr. Lemmens in verband met onze
aanstaande priesterstudenten. Mgr. gaat de
leerlingen in de eetzalen even begroeten; de
daarbij toegestane gunst is niet zoo belang-
rijk omdat er nog zooveel in het verschiet is.

26 Januari. De Katholieke Universiteit te

Nijmegen lijdt heden een onherstelbaar ver-
lies door het afsterven van Mgr. Prof. Dr.
Jos. Schrijnen, een pionier op het gebied van
de Katholieke wetenschap; hij was oud-leer-
ling van Rolduc en toonde voor ons huis een
levendige belangstelling; wij bidden voor de
rust zijner ziel, terwijl bij de plechtige uit-
vaartdienst te Nijmegen Rolduc ook ver-
tegenwoordigd is. Hij ruste in vrede! Zie
verder het afzonderlijk In Memoriam.

30 Januari. Plechtige installatie van Pas-
toor Janssen te Mechelen, waarbij ook Rol-
duc zijn belangstelling toonde.

31 Januari. Eindelijk zijn spanning en on-
geduld voorbij; als wij na de tweede les de
klassen verlaten, gaat opeens het bericht
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rond, dat een Oranjekind geboren is; loeien-
de sirenen en beierende klokken bevestigen
de blijde mare en de echte Oranje-stemming
is er. Hoe Rolduc heden en morgen heeft
mCt:gevierd, vermèldt een afzonderlijk opstel.

Met droefheid vermelden wij hier de pijn-
lijke gebeurtenis die op de nationale feest-
dag te Kerkrade
plaats had: de heer
M. Damoiseau, onze
buurman, had na de
beeindiging van de
plechtige gemeente-
raadsvergadering in
lijn hoedanigheid van
voorzitter van het
Kerkraadsche Oran-

je-Comité, een feest-
rede gehouden; bij
het einde daarvan

voelde hij zich on-
wel, zakte ineen en
was spoedig een lijk;
onnoodig te zeggen,
dat dit plotseling
overlijden diepe in-
druk maakte en de

feestvreugde deed
verdwijnen. De heer
Damoiseau was een

man van groote ver-
diensten, vooral op
godsdienstig, sociaal
en charitatief gebied;
vergeefs werd nooit
een beroep gedaan
op zijn steun en medewerking, wanneer het
betrof katholieke organisatie en leniging van
nood; heel Rolduc kende hem, omdat hij de
eenige niet-Rolducien was, die geregeld in
onze kerk kwam, ons stichtend door zijn

levendige godsdienstzin, en die jaren lang
met Rolduc meeleefde. Wij gedenken hem
gaarne in ons gebed. De Heer geve hem de
eeuwige rust!

2 Februari, Een derde vrije dag achter
elkaar. Het is het feest van Maria Lichtmis,
met de wijding der kaarsen en de processie
door de gangen. Voor het diner heeft in de
crypte de feestvergadering plaats van de
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Rolducsche congreganisten en de opdracht
van de nieuwe leden. Naar oud gebruik moet
er heden "aula" zijn. Uitgenoodigd is voor
deze gelegenheid Mhr. Henri 't Sas, die ver-
schillende mooie liederen en voordrachten

ten beste gaf en daarbij de medewerking had
van zijn vrouw. Daarmee is aan het feesten

voorroopig een einde
en moet de studie

ernstig worden her-
vat.

6 Februari. Weken

lang heeft het ge-
sneeuwd en ge-
regend; het voetbal-
veld was daardoor

onbruikbaar; van-
daag is het eindelijk
goed weer en kan de
voetbalsport worden
hervat; met buiten-
gewoon enthousias-
me en vuur wordt
dan ook een voetbal-

match gespeeld;
waarbij de sympa-
thiëen zich op luid-
ruchtige wijze uitten.
Dat belooft wat voor
de beker en kampi-
oenmatches.

14 Februari,

Iemand, die met Rol-
duc vergroeid. is,
viert heden een ge-

denkwaardige dag in zijn leven, zijn 70ste
verjaardag; nl. Mgr. Dr. H. Poels te Heerlen;
de jubilaris onttrekt zich aan iedere huldi-
ging; toch wordt hij overstelpt met geluk-
wenschen, waarbij die van Rolduc natuurlijk
niet ontbreken.

16 Februari. De nieuwe apostolische vi-
caris van Timor en eilanden, Mgr. J. Pes-
sers S.V.D., brengt heden een bezoek aan
Rolduc en spreekt na het souper in de groote
speelzaal de leerlingen toe.

In de Europeesche politiek geschieden be-
langrijke, maar ook onheilspellende dingen.
Schuschnigg was te Berchtesgaden bij Hitier,

2
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door wien hem belangrijke concessies wer-
den afgedwongen. De onafhankelijkheid van
Oostenrijk staat op het spel en dan??

19 Februari. Half Trimester; 's avonds na-

tuurlijk een film. (Honderd dagen van Napo-
leon).

21 Februari. Een oud-Ieeraar van Rolduc,

. de H.E. Heer Hub. Reighard bereikt heden
te Roermond, waar hij welverdiende rust
geniet, in volle geestesfrischheid zijn 90ste
verj aardag. De levendige belangstelling en
de beste wenschen van Rolduc, waar hij ruim

20 jaar als leeraar werkzaam was, waren hem
op deze zeer gedenkwaardige dag verzekerd.

25 Februari. Door velen wordt met aan-

dacht en spanning geluisterd naar de rede-
vGf:ring van Schuschnigg, die zich bereid ver-
klaart de onafhankelijkheid en de tegen-
woordige staatsvorm van Oostenrijk te
handhaven; hij kondigt tevens een referen-
dum aan over die belangrijke vraag.

27 Februari. Twee oud-Ieeraren van Rol-
duc, nl. de Z.E. Heeren Hub. Janssens, rus-
tend pastoor te Maastricht en Emile Petry,
Regent van de Katholieke Kweekschool voor
onderwijzers te Roermond vieren heden hun
veertigjarig priesterfeest; aan beiden zenden
wij onze hartelijke felicitatie.
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Dit jubileum herinnert aan een belangrijke
gebeurtenis in de geschiedenis van Rolduc;
40 jaren geleden werden de beide genoemde
heeren en als derde de reeds overleden Z. E.

Heer Jos. Hilgers, toen jeugdige leeraren van
ons huis, in de Rolducsche kerk tot priester
gewijd door wijlen Z. H. Exc. Mgr. van de
Ven, bisschop van 's Hertogenbosch.

Heden en de twee volgende dagen hebben
wij het veertigurengebed, dagen van warme
vereering van den Christus Eucharisticus en
naar wij vertrouwen van rijke hemelsche ze-
geningen. Vooral de prachtige Hoogmis van
deze Zondag maakte een verheffende in-
druk.

Onverwacht overleed heden te Venlo onze

oud-leerling Denis Schrijnen, broer van wij-
len onzen directeur, later bisschop van Roer-
mond, Mgr. Laurent Schrijnen en van den
kort geleden gestorven Mgr. Dr. Jozef Schrij-
nen, Hoogleeraar te Nijmegen; de heer
Denis Schrijnen kon wijzen op een mooie
staat van dienst; hij bekleedde vele belang-
rijke posten in en buiten Venlo. Hij was
Ridder in de Orde van Oranje Nassau; voor
de Katholieke zaak maakte hij zich zeer ver-
dienstelijk.

De twee eerste dagen van het veertig-
urengebed brachten na afloop van de ker-
kelijke diensten voor de leerlingen een paar
mooie muziek- en film-avonden; Zondag ver-

. leende het kerkelijk koor St. Caecilia daarbij
zijn kunstzinnige medewerking, terwijl Mhr.
Noë met zijn klein orkest werkelijk mooie
muziek leverde.

29 Februari. De plechtige sluiting van het
veertigurengebed.

Vandaag overleed te Tegelen, waar hij 21
jaar pastoor was en sedert ruim twee jaar
rustte, onze oud-Ieeraar de Z.E. Heer Albert
Grispen. Bezield met dankbaarheid baden
wij gezamenlijk voor zijn zielerust en toonde
Rolduc die dankbaarheid door belangstelling
te betuigen bij de plechtige begrafenis.

1 Maart. Sedert enkele dagen doet de
griep zich te Rolduc gevoelen en maakt zij
verschillende slachtoffers.

6 Maart. Over 2 dagen hebben wij twee
zilveren priester-jubilarissen; de eerste Dr.



A. Deumens draagt heden reeds een plech-
tige Hoogmis van dankzegging op.

In de oude Rolducsche aula, die voor deze
gelegenheid feestelijk versierd is, zoodat de
staat van verval grootendeels bedekt is, heeft
vandaag een tentoonstelling van "Voor God"
plaats, die zich in een levendige belangstel-
ling, ook van buiten Rolduc, mocht verheu-
gen. De weleerw. heer Baeten S.J. oud-leer-
ling van Rolduc, die groote verdiensten heeft
voor de verzameling van de talrijke docu-
menten voor de actie van "Voor God", heeft
gisteren-avond in de speelzaal reeds een leer-
zame inleiding gehouden en heeft de heele
dag besteed om aan de bezoekers de noodige
verklaringen te geven.

8 Maart. Heden vieren wij het jubilé van
de weleerw. heeren Dr. A. Deumens en Drs.
H. van der Mühlen; voor een uitvoerig ver-
slag verwijzen wij naar blz. ....

Onder de priesterjubilarissen van deze dag
behoort ook onze oud-prefekt, de Z.E. Heer
1. Linssen, pastoor te Heugem. Hij ontvangt
talrijke bewijzen van belangstelling van
Rolduc.

11 Maart. Ontzettende berichten berei-
ken ons omtrent Oostenrijk; Schuschnigg's
plan om een referendum te houden is oor-
zaak geworden dat Hitler het reeds lang ge-
koesterde en voorbereide plan uitvoert om
zich van het eens ,Jelix Austria" meester te
maken. Duitsche troepen trekken in grooten
)getale het ongelukkige land binnen. De re-
geering wordt afgezet. De andere Eûropee-
sche machten zwijgen, ook Mussolini.

12 Maart. Op de Burcht van Herzogen-
rath wappert de bloedroode vlag wegens de
verovering van Oostenrijk.

14 Maart. Als triomfator trekt Hitler he-
den VVeenen binnen.

16 Maart. Gisteren was het voor het sei-
zoen abnormaal warm, en heden roert Maart
weer zijn staart; koude sneeuwvlagen zwie-
pen over het jonge groen en de vroege bloe-
men en bloesems.

20 Maart. Onze oud-leerling Mr. VVilly
Berger uit Venlo, tot nu toe advocaat-gene-
raal van de Hooge Raad, wordt benoemd
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tot Procureur-generaal bij dat hooge lichaam.
Onze hartelijke gelukwenschen!

21 Maart. Onze oud-leerling Mr. J. E.
Delhougne, advokaat te Roermond, wordt be-
noemd tot vice-president bij de Arrondisse-
mentsrechtbank aldaar; ook hem feliciteeren
wij van harte.

26 Maart. Na een paar dagen tevoren een
operatie te hebben ondergaan, overlijdt he-
den te Deventer onze oud-leerling H. J.
Schoemaker, lid van de Gedeputeerde Staten
van Overijsel: wij bidden, dat zijn ziel rus te
in vrede. Zie verder het In Memoriam.

27 Maart. Halfvasten; volgens oude tradi-
tie is er hedenavond tooneel. Het blijspel
"Elias weet het beter" wordt onder leiding
van Mhr. Vliegen goed vertolkt en valt echt
in de smaak. Mhr. Noë bezorgt ons fijn
muzikaal genot tusschen de pauzen.

28 Maart. Nu de belangstelling voor de
tennissport is toegenomen, wordt een twee-
de veld aangelegd in de tuin naast de groote
speelplaats; met het werk wordt heden be-
gonnen.

2 April. Niet minder dan 30 oud-leerlin-
gen van Rolduc worden heden in het Groot-

-
~
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Seminarie te Roermond tot priester gewijd.
Wij deelen hun groot geluk en feliciteeren
hen van harte.

8 April. Begin van de driemaandelijksche
composities. Dat is tevens het teeken van
de snel naderende vacantie, die heel wel-
kom zal zijn.

10 April. Palmzondag, het begin van de
Goede Week met haar treffende liturgische

plechtigheden, die wij zooveel mogelijk mee-
maken. Vandaag luisteren wij weer met
groote belangstelling naar de meerstemmige
uitvoering van de Matheus-passie van Pot-
hast.

Bij onze oostelijke buren staat alles in het
teeken van de aanstaande stemming over
Hitler's politiek en de verovering van Oos-
tenrijk; op wandeling zien de leerlingen de
reusachtige reclames. Geen wonder, dat de
uitslag een overdonderend succes oplevert.

14 April. Witte Donderdag; allen houden
heden hun Paschen.

15 April. Te Wassenaar overlijdt heden
op 78-jarige leeftijd de oud-inspecteur der
Gymnasia, Dr. C. J. Vinkesteyn; dankbaar
gedenkt ook Rolduc de groote belangstelling
en de vele diensten, welke wij van den over-
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ledene mochten ondervinden en wij bidden
voor de rust zijner ziel; bij de begrafenis-
dienst was Rolduc vertegenwoordigd.

16 April. Nadat de leerlingen in het
vroege ochtenduur in Paaschstemming geko-
men zijn, gaan zij op vacantie. De gezond-
heidstoestand is gunstig geworden, slecht~
twee leerlingen kunnen niet met de anderen
vertrekken, doch gaan morgen wel op va-
cantie; een derde ligt jammer zwaar ziek in
het hospitaal te Heerlen.

19 April. Deze, Peter Bemelmans, sterft
heden op I7-jarige leeftijd, na een zware
operatie te hebben ondergaan. Het bericht,
dat de kranten van zijn dood brengen, ver-
vult leeraren en leerlingen met groote droef-
heid. Zie het In Memoriam.

23 April. Vele Rolduciens wonen heden
te Heerlen de begrafenisplechtigheid van den
overledene bij; klasgenooten dragen hem
grafwaarts.

/

4 Mei. Einde van de Paaschvacantie, die

zich kenmerkte door voortdurend ongunstig
weer; ook Mei begint slecht.

In deze dagen valt het bezoek van Hitler
aan Reme; terecht klaagt de zwaarbeproefde
H. Vader, dat de eeuwige stad overal ver-
sierd is met het kruis, dat niet het Kruis van
Christus is.

6 Mei. In tegenwoordigheid van de fami-
lie van den overiedene houden wij heden een
plechtige uitvaart voor Peter Bemelmans.

11 Mei. Het weer valt heden mee; daar-
om trekken wij naar het oude kapelletje van
Schaesberg om de hemelsche Moeder te
eeren en hare bescherming te vragen; de
terugtocht was zeer opgewekt; de tromsla-
gen en de gezangen hielden er de moed in
bij de betrekkelijk lange tocht.

Rolduc wordt slachtoffer van de oogen-
blikkelijk heerschende priesternood in ons
Bisdom - onze leeraar, de Weleerw. heer
Hub. Vliegen wordt benoemd tot kapelaan
te Houthem; wij zien den opgewekten
leeraar en collega met leedwezen vertrek-
ken en blijven hem dankbaar voor hetgeen
hij te Rolduc werkte.
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Dit trimester is ongunstig begonnen in
die zin, dat de leeraar Castermans wegens
ziekte niet terugkwam. V oorloopig komt het
Latijn van de hoogste klassen in de verdruk-
king; ten einde raad doen wij een beroep
op zijn voorganger, pastoor Dr. Kurris te
Stevensweert, die zich bereid verklaarde

voorloopig een paar dagen per week zijn
taak over te nemen.

12 Mei. Aan Prin-
ses Beatrix wordt

heden in den Haag
op plechtige wijze
het doopsel toege-
diend; in de eetzaal
klinkt 's morgens het
Wilhelmus.

15 Mei. Voor het

eerst voeren ook wij
de zomertijd in; wij
staan evenwel vol-

gens die tijd een half
uur later op en gaan
een half uur later

naar bed; van de
gelegenheid wordt
tevens gebruik ge-
maakt, om de studie-
tijd voor de leerlin-
gen wat te verlengen.

Rolduc's tooneel
voert heden voor

invité's ten bate van de plaatselijke Vincen-
tiusvereenigingen "Elias weet het beter" op.
Het was een succes, ook wat de opbrengst
betrof.

21 Mei. Donkere wolken hangen over
Europa; men vreest, dat Hitler het oog ge-
richt heeft, zeker, op een deel van Tsjecho-
Slowakije; men meldt reeds, dat Duitsche
troepen zich aan de grens bevinden. Het
blijkt evenwel, dat verschillende landen
thans een andere houding aannemen dan bij
het beslag leggen op Oostenrijk.

22 Mei. Eindelijk na de hoogmis opening
van de nieuwe tennisbaan, die zeer welkom
was. Directeur en Prefect openden ze met
een paar min of meer geslaagde forehands.
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23 Mei. Kapelaan Vliegen legt heden zijn
taak neer; het beteekent de verzwaring van
het werk van vele leeraren.

Begin van het eindexamen (schriftelijk)
van H.B.S. A. en B.; de oude aula is voor
dat doel nog eens wat opgeknapt.

25 Mei. In Kerkrade wordt de missie-
week geopend; ook
wij toonen onze be-
langstelling.

29 Mei. Wij her-
nIeuwen onze op-
dracht aan Maria;
jammer dat het
slechte weer de

plechtigheid met de
H. Mis niet toeliet

aan de Lourdes-grot,
waar reeds versierin-

gen waren aange-
bracht.

In de namiddag
houden wij een uur
aanbidding voor het
Allerheiligste in aan-
sluiting met het
plechtig ~lot van het
34e internationale
Eucharistisch Con-

gres te Budapest.
Katholiek Neder-

land is bij dat congres goed vertegenwoor-
digd; Grosz Deutschland volstrekt niet;
verlof daartoe is geweigerd; men is immers
niet tegen de godsdienst!!

31 Mei. Heden en morgen het schriftelijk
eindexamen Gymnasium.

1 Juni. De Junimaand opent met schitte-
rend weer; moge zij een vergoeding bren-
gen voor de koude en regen van Mei; nota-
bene, de centrale verwarming functionneerde
tot gisteren.

4 Juni. In het Elisabethstift te Kerkrade
overleed heden in de leeftijd van 76 jaar de
rustende. oud-deken van Kerkrade, de H. E.
Heer Jas. Franck. De afgestorvene was een
priester van zeer groote verdiensten; hij was



lid van de plaatselijke commissie van toe-
zicht op onze school en toonde groote bec
langstelling voor Rolduc. Wij bidden voor
de rust zijner ziel. Hij ruste in vrede.

S Juni. Een mooie Pinksterdag. De hoog-
mis maakte als altijd diepe indruk, vooral
door de prachtige meerstemmige muziek. Na
de vespers gaan de Zuid-Limburgers naar
huis.

11 Juni. 18 oud-leerlingen van Rolduc
ontvangen in het Groot Seminarie te Roer-
mond de wijding van het sub diaconaat.

Heden voelen wij om 12.20 ook te Rolduc
de aardbeving, die in vele deelen van ons
land en speciaal in België duidelijk merk-
baar was; oe angst sloeg deze of gene op
het lijf; schade werd hier niet aangericht.

13 Juni. Directeursfeest, dat dit jaar in
intieme kring van de huisgenooten gevierd
wordt; aán de plechtige hoogmis ging de
zegening vooraf van het nieuwe Rolducsche
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vaandel, een mooi gebatikt stuk, ontworpen
door den kunstschilder René Smeets. Bij de
aubade voor het diner werd het vaandel het
eerst meegedragen. Het diner was uitste-
kend verzorgd. 's Avonds gaf het Muiiek-
corps van de Staatsmijn Emma een mooi
concert; jammer dat het zoo koud was op
de speelplaats.

Onze leeraar, de Weleerw. heer Caster-
mans, keert heden te Rolduc terug, zoover
hersteld, dat hij een gedeelte van zijn taak
kan hervatten.

14 Juni. Jour des jeux; de jongens laten
zich door de koude niet weerhouden om aan
de talrijke soorten van sport mee te doen.
's Avonds de traditioneele Rolducsche revue
door de heeren wijsgeeren en de plechtige
uitreiking van de behaalde prijzen.

Vandaag scheidt te Maastricht Ir. L. A. J.
KeulIer uit het leven; hij was een broer van
wijlen Prof. Jos. KeulIer; hij was oud-leer-
ling van Rolduc en de eerste van onze
school, die in 1873 eindexamen H.B.S. deed.
Een tijdlang heeft hij te Rolduc aan de
H. B. S. onderwijs gegeven; groot was zijn
belangstelling voor onze kerk, en hij was de
maker van de mooie congregatieplaat, die nu
nog aan de nieuwe congreganisten wordt
uitgereikt. Als lid van de rijkscommissie
voor monumentenzorg heeft hij zich zeer
ver~ienstelijk gemaakt. De Heer schenke
hem de eeuwige rust.

De krant brengt het bericht van de in-
kwartiering van Duitsche soldaten in Her-
zogenrath en omgeving: die militaire bewe-
ging zien wij liefst zoover mogelijk uit de
buurt.

16 Juni. Heden en morgen het mondeling
eindexamen van onze 5de H.B.S. A. Als
deskundigen treden op Mr. Th. R. Wyers
uit den Bosch, Dr. G. W. M. Huysmans uit
Eindhoven en onze oud-Ieeraar de Weleerw.
heer Joh. Steinhart; het resultaat is zeer
gunstig geweest, want de 9 candidaten zijn
allen geslaagd; een bemoedigend voorbeeld
voor degenen, die binnenkort op de proef
gesteld worden.

19 Juni. Groote processie van en naar
Kerkrade; zij werd begunstigd door warm
zomerweer; de stille H. Mis, opgedragen op



het balcol1 van de groote speelplaats, werd
bijgewoond door onze leerlingen en de dui-
zenden processiegangers. Na afloop trekken
wij biddend mee naar de hoofdparochiekerk

20 Juni. Wij komen in het bezit van een
zeer goed geslaagd beeld van een der beste
oud-leerlingen van onze school n.l. wijlen
Mgr. Dr. Alphons Ariens. Het is een kunst-
werk van den Maastrichtschen beeldhouwer

(tevens oud-leerling van Rolduc) Charles
Vos.

21 Juni. Weerom, helaas, een zieke on-
der de leeraren voor klassieke talen; de wel-
eerw. heer Jenniskens van Nijmegen komt
ons tijdelijk ter hulp.

22 Juni. Een tweede oud-leerling van Rol-

duc en bisschop Missionaris uit China is over-
leden n.l. Z. H. Exc. Mgr. G. O. Frederix.
God loone hem voor zijn langdurige en
vruchtbare arbeid.

26 Juni. Als opvolger van Prof. Dr. van
Rooy is voor de leiding van de Rolducsche
oud-studenten-reunie aangezocht Dr. L. Vee-

ger te Nijmegen; hij heeft aangenomen en
vertoeft heden met Prof. Cobbenhagen te

Rolduc, ter bespreking van de aanstaande
reunle.

27 JunL Begin van het mondeling eind-
examen H.B.S. B; als deskundigen treden op
Or. R. Weitzenböck, Dr. G. C. Hirsch en
Or. P. C. Molhuizen.

29 Juni. Van de candidaten voor de phi-
losofie slaagt er één, terwijl twee herexamen
hebben.

Van de wedstrijd tusschen de bisschoppe-
lijke colleges, bij gelegenheid van de inwij-
ding van het sportterrein van het college te
Weert, keert het Rolducsch voetbalelftal in
triomfantelijke stemming, maar laat, terug.

30 Juni. Begin van het mondeling eind-
examen Gymnasium: gecommitteerden zijn
Dr. H. Bolkestein, Hoogleeraar te Utrecht,
Dr. H. Kaptein, Hoogleeraar te Groningt:tn,
Dr. J. O. van der Waals, Hoogleeraar te
Amsterdam en Dr. F. Zernike, Hoogleeraar
te Groningen.

Vandaag loopt dat van de H.B.S. B af en
met goed gevolg: 15 van de 16 candidaten
zijn geslaagd.
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1 Juli. Van de B-groep eindexamen Gym-
nasium slagen 6 van de 7 candidaten.

2 Juli. De A-candidaten brengen het er
niet zoo goed af: slechts 2 van de 4 behalen
hun diploma.

Pastoor Dr. Kurris, die mee examineerde,
heeft zijn taak hervat; wij danken hem voor
de verleende hulp.

5 Juli. Heden toelatingsexamen tot de
lste klassen; een veertig knapen nemen er
aan deel.

9 Juli. Begin van de overgangsexamens;
het wil maar niet zomer worden, onze leer-

lingen vinden dit in de gegeven omstandig-
heden niet zoo erg, hun heele belangstelling
gaat naar de studie, want over enkele dagen
valt ook voor hen de beslissing.

15 Juli. Het werk is ten einde; nog is er
evenwel groote spanning: wat zal de dag
van morgen brengen?

16 Juli. Het schooljaar eindigt op de ge-
wone wijze; er zijn gelukkigen, tevredenen
en ongelukkigen, die deze morgen van de
kamers van de hoofdleeraren en uit de Rol-
ducsche Aula komen. Om half twaalf stroomt

Rolduc voor enkele weken leeg. Leeraren en
leerlingen wordt een prettige vacantie toe-
gewenscht.



PRIJ S U I T D E ELI N G.
SCHOOLJAAR 1937-1938.

............

Hebben met goed gevolg afgelegd:

I. Het toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,
de leerlingen der 6de klas van het Seminarie:

Frits Delahaye, van Nuth.
Guillaume Hommes van Maastricht.

11.

Jan Gelissen, van Sittard.

Het Eindexamen van het Gymnasium,
de leerlingen der hoogste klas:

A.
Jo Loenen, van Venray.
Antoon Weyenborg, van Lichtenvoorde.

B.
Frans Hendriks, van Kerkrade.

Hans Horbach, van Gulpen.
Joseph Knops, van Oirsbeek.
Pieter Litjens, van Horst.
Jan Smeets, van Valken burg (L.).
Theo Weterman, van Deventer.

111. Het Eindexamen der Hoogere Burgerschool afd. A,
alle leerlingen der hoogste klas:

Nico Beugels, van Kerkrade.
Kees Buysrogge, van 's Gravenhage.
Willem Kochen, van Spekholzerheide.
André van Pol, van Buggenum.
Piet Retèl, van Weltevreden.

Joseph Retera, van Beek (L.).
Willy Thissen, van Schinveld.
Hein Tromp, van Sneek.
Frans Vreuls, van Nieuwenhagen.

IV. Het Eindexamen der Hoogere Burgerschool afd. B,
de leerlingen der hoogste klas:

Henk Beurskens, van Tegelen.
Peter Buck, van Kerkrade.
Hans Cobben, van Breda.
Joseph Driessens, van Weert.
Jules Dijkstra, van Gendringen.
Rudolf Eysink, van Deventer.
Henri Franssen, van Venlo. .

Bob Gelhard, van Deventer.

Frans Goes, van Amsterdam.
Harry Jaartsveld, van Groenlo.
Henk Motké, van Breda.
Otto Schoemaker, van Deventer.
Matthieu Turk, van Kerkrade.
Theo van Wessum, van Wateringen.
Kees Willemse, van Kerkrade.

............
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ALGEMEENE PRIJZEN.

Seminarie.
TWEEDE ~AAR.

Leo Pelzer, van Nieuwenhagen.

EERSTE JAAR.
Antoon Houben, van Roermond.

............

Seminarie-Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Niet toegekend.

2de Afd.

Leo Pierey, van Wittem.

EERSTE KLAS.
lste Afd.

Jan Roukens, van Kerkrade.

2de Afd.

Nico Wetzeis, van Bleyerheide.
Gerard Oosterholt, van Groenlo.

............

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS A.

Niet toegekend.

VIERDE KLAS B.

Clemens Schweigmann, van Huizum
bij Leeuwarden.

Wim Motké, van Breda.

DERDE KLAS.
lste Afd.

Niet toegekend.

2de Afd.

Hans von Hoegen, van Kerkrade.

TWEEDE KLAS.
lste Afd.

Bartho Dechesne, van Leeuwarden.

2de Afd.

Etienne Puylaert, van Zuiddorpe.

EERSTE KLAS.
lste Afd.

Heinz van Bladel, van Eygelshoven.
Bernard Bos, van Usquert.

2de Afd.

Willy Haagmans, van Kerkrade.
Gerard van Ruitenbeek, van 's Gravenhage.

Johan Vogt, van Dokkum.
............

V oorbereidende Klas.

lste Afd.

Hein van Hapert, van Eindhoven

2de Afd.

Nol Hunink, van Deventer.

............

Seminarie.

TWEEDE JAAR.

Leo Pelzer, van Nieuwenhagen.
Alg. pr., lste pr. bijb. gesch., lste pro ascet.,

lste pr. psych., lste pro socio!., lste pro Kerk. adm.,
2e pro lat., 2e pro bio!., 3e pr. Kerk. gesch., 3e pro
theod., 3e pro eth.

6e verm. arch.

Frans Robroek, van Heerlen.

lste pro eth., 2e pro bijb. gesch., 2e pro Kerk.
gesch., 3e pro psych., 3e pr. socio!.

verm. Kerk. aam., 2e verm. lat., 3e verm. ascet.

Herman Lemmens, van Lottum.

lste pro ascet., 2e pro bijb. gesch.,
3e pr. Kerk. gesch.

lste verm. theod., lste verm. psych.,
bio!.

2e pr. eth..

lste verm.

Alfons Timmermans, van Horst.

lste pr. socio!., lste pro lat., 3e pro eth., .4e pro
arch., pro 4 verm.

lste verm. ascet., verm. Kerk .adm., 2e verm
bio!., 3e ver,n:t theod.

Piet Co enen, van Sittard.

lste pro psych., 2e pro theod., 2e pro arch., 4e pro
bio!., pr. S verm.

lste verm. eth., lste verm. lat., 2e verm. ascet.,
Se verm. bijb. gesch.

Henri Moors, van Tungelroy- Weert.

3e pro ascet., 3e pro eth., 3e prosocio!., 3e proarch.
4e verm. theod., 4e verm. lat.

VIERDE KLAS.

Christ Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.

DERDE KLAS.

Pierre Theunissen, van Eysden.

TWEEDE KLAS.
lste Afd.

Harry Salemans, van Amstenrade.



Jan Peters, van Heerlerheide.
Iste pro theod., 3e pro eth., pro 4 verm.
verm. Kerk. adm., 2e velm. theod., 3e

psych., 6e verm. ascet.

Theodoor Trienekens, van Sevenum.

4e pro bijb. gesch.
3e verm. ascet.

Emile Vallen, van Ottersum.

verm.

Pro 4 verm.
3e verm. lat., 3e verm. arch., Se verm. bio!.,

6e verm. ascet.

Theo Thomassen, van Roermond.

2e pro gew. we!.

Jean Schutgens, van Sittard.
2e pro Kerk. adm.

Hubert Houben, van Eys-Wittem.
4e pro gew. we!.

Henri Jacobs, van Helden-Panningen.
3e pro gew. wel.

Emmanuel Verbugt, van Liessel.
3e verm. Kerk. gesch., 3e verm. eth.. Se verm.

bijb. gesch.

Piet Sluiters, van Gennep.
Iste verm. psych., 2e verm. eth.

Theo Timmermans, van Horst.

3e verm. gew. wel.

Godfried Lipperts, van Margraten.
7e verm. bijb. gesch.

Piet Bongarts, van Steyl.
6e verm. bio!.

EERSTE JAAR.

Antoon Houben, van Roermond.

Alg. pr., Iste pro cosmo!., Iste pro crit., Iste pro
onto!., Iste pro gew. we!., 2e pro log., 2e pro eth.,
3e pro socio!., 4e pro ascet.

Iste verm. bijb. gesch., 3e verm. bio!.

Joseph Linssen, van Maasbracht.

Iste pro eth., Iste pro lat., 2e pro Kerk. muz.,
Iste pro arch., 3e pro cosmo!., 3e pro log.

Iste verm. crit., 3e verm. onto!., Se verm. ascet.

Gerard Marcus, van Gulpen.

2e pro cosmo!., 2e pro crit., 3e pro onto!., 3e pro
socio!., pro 7 verm.

Iste verm. eth., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm.
Kerk. gesch., 2e verm. log., 3e verm. lat., Se verm.
arch., 6e verm. asc.et.

Willy Paes, van Chèvremont-Kerkrade.

Iste pro log., Iste pro Kerk. muz., 3e pro eth.,
pro 5 verm.

Iste verm. cosmo!., Iste verm. onto!., Iste verm.
lat., 3e verm. crit., 4e verm. bio!.
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Léon Dirix, van Heerlen.
2e pro onto!., 3e pro crit., pro 4 verm.
Iste verm. log., 2e verm. cosmo!., 3e verm. Kerk.

muz., 6e verm. eth.

Arthur Schrijnemakers, van Geleen.

Iste pro Kerk. gesch., 3e pro eth., 3e pro bioJ.
Iste verm. arch., Se verm. bijb. gesch.

Albert Lebens, van Tegelen.

2e pro lat., pro 7 verm.
2e verm. crit., 2e verm. gew. we!., 3e verm. bijb.

~esch., 3e verm. cosmo!., 3e verm. eth., 4e verm.
log., 4e verm. onto!.

Hubert Lumey, van Sirnpelveld.

3e pro log., 4e pro bijb. gesch.
3e verm. cosmo!., 4e verm. arch., 6e verm. eth.

Piet van der Bruggen, van Sittard.

2e pro Kerk. muz.
Iste verm. gew. we!., 4e verm. eth.

Joop den Boer, van Gennep.

lste pro biol.
Theo Delissen, van Houthem-St. Gerlach.

Pro 4 verm.
2e verm. onto!., 3e verm. log., 4e verm. lat.,

Se verm. cosmo!.

Eugène Meens, van Klimmen.
Pro 4 verm.
3e verm. Kerk. muz., 4e verm. Kerk. gesch.,

6e verm. eth., 6e verm. log.

Harry Litjens, van Venray.
Pro 4 verm.
lste verm. Kerk. muz., 4e verm. gew. we!.,

5e verm. log., Se verm. bijb. gesch.

Charles Thijssens, van Roermond.
2e verm. lat., Se verm. eth.

Pierre Hannen, van Heythuysen.
2e verI)l. eth., 4e verm. bijb. gesch.

Jan Keulen, van Bingelrade.
lste verm. Kerk. gesch., 2e vernl. arch.

Louis Joosten, van Grathem.
2e verm. Kerk. muz.

Servais Maessen, van Posterholt.
3e verul. Kerk. muz.

Jan Wassenberg, van Roermond.
3e verm. Kerk. muz.............

Seminarie::Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Paul Jaspers, van Klimmen.
lste pro nat. hist., 2e pro Kerk. gesch., 2e pro

hoogd., 2e pro scheik. afd. B, pro 4 verm.
lste verm. ned., verm. stelk. afd. B, verm. trigon

en an. mtk., lste verm. nat. afd. B.



Leo Caminada, van 's Gravenhage.

Iste pro Kerk. gesch., Iste pro gesch., pro fr.,
2e pro ned.

Iste verm. eng., verm. nat. afd. S en A, 3e verm.
godsd.

Henk Verhey, van Didam.

Iste pro godsd., pro nat. afd. B, 2e pro scheik.
afd. B, 2e pro nat. hist.

3e verm. fr., 3e verm. eng.

George Tielens, van Maastricht.

Pro nat. afd. S en A, 2e pro gesch.
Iste verm. godsd., 3e verm. ned.

Hans Kuypers, van Chèvremont-Kerkrade.

Pro stereom., afd. A en B, 2e pro Kerk. gesch.

Otto van Loo, van Kerkrade.

I ste verm. gesch., 3e verm. Kerk. gesch., 4e
verm. godsd.

Herman Schoemaker, van Deventer.

Iste verm. Kerk. gesch., Iste verm. ned., 3e
verm. gesch.

Adriaan Weyenborg, van Lichtenvoorde.

Iste verm. hoogd., 2e verm. godsd., 2e verm. eng.

Dirk Wintgens, van Heerlen.

lste verm. fr., verm. stereom. afd. A en B,
4e verm. ned.

Jan van Riet, van Stevensweert.

2e verm. fr.

Hans Bertels, van Deventer.

2e verm. nat., afd. B.

Leo Janssen, van Weert.

2e verm. Kerk. gesch., 4e verm. eng.

VIERDE KLAS.

Christ Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.

Alg. pr., pro gesch., pro stelk., pro meetk., 2e pro
godsd., 2e pro lat., 2e pro ned., Ze pro scheik.,
pro 5 verm.

Iste verm. aardr., 2e verm. nat., 3e verm. hoogd.,
4e verm. fr., 4e verm. eng.

Louis Augustus, van Kerkrade.

Iste pro aar dr., pro hoogd., pro stelk., lste pro
nat., Ze pro ned., 3e pro lat., pro 6 verm.

lste verm. gesch., Iste verm. scheik., 2e verm.
meetk., 3e verm. eng., 4e verm. godsd., 4e verm.
handt.

Dries Verhoeckx, van Blerick.

Pro gr., pro hoogd., Iste pro scheik., 2e pro fr.,
2e pro nat. .

lste verm. eng., 2e verm. godsd., 3e verm. gesch.

Léon Hermans, van Nuth.

Pro gr., pro hoogd., Iste pro eng., pro 7 verm.
lste verm. ned., lste verm. gesch., Iste verm.

fr., 2e verm. lat., 2e verm. handt., 3e verm. aardr.,
3e verm. nat.
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Bart Salemans, van Amstenrade.

le pro ned., 2e pro nat., pro 9 verm.
lste verm. lat., Iste verm. stelk., lste verm.

meetk., lste verm. handt., 2e verm. aardr., 2e verm.
eng., 3e verm. godsd., 3e verm. hoogd., 4e verm.
gesch.

Joseph Mertens, van Mechelen (L.).
lste pro lat., pro gesch., lste Pl'. fr.
2e verm. scheik.

Andreas Burm, van Nieuw-Namen.

lste pro godsd., lste pro handt., 2e pro aar dr.
3e verm. ned.

Johan van Waes, van Zuiddorpe.

lste verm. godsd., Iste verm. nat., 4e verm.
aardr.

Jan Nolet, van Oldenzaal.

2e verm. fr., 2e verm. stelk., 3e verm. nat.

Joseph Paulissen, van Kerkrade.
lste verm. hoogd., 3e verm. nat.

Joseph Huijts, van Voerendaal.
2e verm. ned., 3e verm. lat.

Matthieu Jaspers,van Klimmen.
3e verm. nat.

Henri Verbugt, van Liessel.
3e verm. fr.

Frits Verhoeve, van Makassar.

2e verm. hoogd.

DERDE KLAS.

Pierre Theunissen, van Eysden.

Alg. pr., lste Pl'. gr., lste Pl'. lat., lste Pl'. gesch.,
lste pro aardr., lste Pl'. nat., 2e pro hoogd., 2e pr
stelk., 2e Pl'. meetk., 2e Pl'. handt.

Iste verm. Kerk. gesch., lste verm. fr., 2e verm.
ned.

Paul Emondts, van Terwinselen.

lste pro hoogd., lste pro eng., 2e Pl'. gr., 2e pro
ned., 2e Pl'. gesch., 2e Pl'. fr., 3e pro lat., pro 4 verm.

Verm. meetk., lste verm. nat., 2e verm. Kerk.
gesch., 3e verm. stelk.

Louis Starrllans, van N uth.
Pro godsd., 2e pro Kerk. gesch., pro 7 verm.
lste verm. lat., lste verm. eng., 2e verm. gr.,

2e verm. gesch., 2e verm. aardr., 2e verm. stelk.,
3e verm. nat.

Frits Jansen, van Kloosterburen.

lste pro stelk., lste pro meetk., Ze
3e pro lat., pro 4 verm.

lste verm. godsd., 3e verm. gr., 3e
"Je verm. fr.

pro hoogd.,

verm. nat.,



Albert America, van Nuth.
2e pro aardr., 2e pro nat., pro 8 verm.
lste verm. gr., lste verm. lat., lste verm. ned.,

lste verm. gesch., lste verm. hoogd., lste verm.
eng., lste verm. stelk., lste verm. handt.

Léon Crombach, van Vaals.

lste pro fr., 2e pro nat., pro 6 verm.
Verm. meetk., 2e verm. handt., 3e verm. Kerk.

gesch., 3e verm. lat., 3e verm. aardr., 4e verm.
stelk.

Max Starmans, van Nuth.

Pro godsd., 2e pro Kerk. gesch., 2e pr., gesch.
lste verm. aardr., 3e verm. ned., 3e verm. nat.

José Erens, van Schaesberg.

lste pro ned., 2e pro gesch.
4e verm. lat.

Wim Janssen, van Nijmegen.

2e pro eng.
2e verm. fr., 4e verm. gr., Se verm. lat.

Joscph de Haes, van Echt.

lste pro Kerk. gesch.
2e verm. gesch.

Roeland Scholtens, van Deventer.

2e pro eng:

Eugène Jongen, van Kerkrade.
2e pro lat.
lste verm. nat., 3e verm. hoogd., 4e verm. aardr.

Jan van der Hart, van Venlo.

3e verm. Kerk gesch., 3e verm. eng.

Hubert Bischoff, van Kerkrade.

3e verm. godsd., 3e verm. hoogd.

Jan Grond, van Amsterdam.

3e verm. eng.

Henny Corsius, van Maastricht.

4e verm. godsd.

Jacques Huurman, van Deventer.
Se verm. lat.

TWEEDE KLAS.

lste Afd.

Harry Salemans, van Amstenrade.

Alg. pr., lste pro godsd., pro gr., lste pro lat.,
pro ned., pro vad. gesch., pro aardr., pro fr., pro
hoogd., pro meetk., pro stelk., pro nat. hist., pro
handt.

lste verm. Kerk. gesch., lste verm. alg. gesch.

Willy de Groot, van Gennep.

Pro Kerk. gesch., pro S verm.
2e verm. lat., lste verm. handt., 2e verm. fr.,

2e verm. nat. hist., 4e verm. godsd.
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Joseph Boesten, van Oirsbeek.

2e pro lat., pro 4 verm.
lste verm. aar dr., lste verm. fr., 2e verm. gr.,

2e verm. ned.

Leo van Hegelsom, van Grubbenvorst.
Pro alg. gesch.
lste verm. gr.

Jan Koonings, van Eindhoven.

2e pro godsd.
lste verm. ned.

Piet Loyson, van Nieuwenhagen.

lste verm. lat., 2e verm. godsd.

Leo Crijns, van Nuth.
lste verm. godsd.

2e Afd.

Leo Pierey, van Wittem.

Alg. pr., pro ned., pro vad. gesch., pro alg. gesch.,
pro fr., pro stelk., 2e pro lat.

lste verm. godsd., lste verm. gr., lste verm.
hoogd.

John Hellendoorn, van Tandjoeng Enim.

CS.O.K.).

lste pro godsd., pro gr., pro aardr.
2e verm. lat., 2e verm. alg. gesch., 2e verm. fr.

Piet Everts, van Raaite.

lste pro lat., pro 6 verm.
Verm. Kerk. gesch., lste verm. ned., verm. vad.

gesch.. lste verm. alg. gesch., verm. meetk., verm.
nat. hist.

L'eo van der Meulen, van Kerkrade.

Pro hoogd., pro 4 verm.
lste verm. aardr., lste verm. fr., lste verm.

handt., 2e verm. ned.

Floris van Zinnicq Bergmann, van Vugt.
Pro S verm.
lste verm. lat., verm. vad. gesch., 2e verm. alg,

gesch., 2e verm. handt., 3e verm. godsd.

Paul Koten, van Amstenrade.

2e pro godsd.
2e verm. gr., 2e verm. hoogd., 3e verm. lat.

Jacques Hoogstraten, van Deventer.

Pro Kerk. gesch.

Jan Busch, van Dordrecht.
Pro handt.

Rein Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.
2e verm. ned., 3e verm. godsd.

Alfons Cremers, van Heerlen.

2e verm. godsd.



EERSTE KLAS.

Iste Afd.

Jan Roukens, van Kerkrade.

Alg. pr., pro godsd., pro bijb. gesch., pro ned.,
pro vad. gesch., pro alg. gesch., 2e pro lat., pro 4
verm.

Iste verm. aardr., Iste verm. fr., Iste verm.
nat. hist., 2e verm. handt. .

Karel Hoefnagels, van Bleijerheide.
Pro wisk., pro nat. hist., pro 8 verm.
Iste verm. godsd., Iste verm. bijb. gesch., Iste

verm. ned., Iste verm. vad. gesch., 2e verm. lat.,
2e verm. alg. gesch., 2e verm. aardr., Iste verm.
handt.

Jaap Elders, van Enkhuizen.

Iste pro lat., pro fr., pro aardr., pro 4 verm.
Iste verm. alg. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.

ned., 2e verm. vad. gesch.

Frits Bergstein, van Lutterade.

Pro handt., 2e pro voordr.
I ste verm. lat., Ze verm. fr.

Herman Humme, van Gennep.

2e pro lat.
2e verm. nat. hist.

Steef van Amersfoort, van den Helder.

2e verm. bijb. gesch.

2e Afd.

Nico Wetzels, van Bleyerheide.

Alg. pr., Iste pro godsd., Iste pro vad. gesch.,
lste pro alg. gesch., 2e pro bijb. gesch., 2e pro lat.,
4e pro voordr.

Iste verm. wisk., 2e verm. ned., 2e verm. nat.
hist.

Gerard Oosterholt, van Groenlo.

Alg. pr., Iste pro lat., pro wisk., 2e pro ned.
2e pro fr.

2e verm. aardr.

Joseph Quaedvlieg, van Noorbeek.

Iste pro fr., pro nat. hist., 2e pro vad. gesch.,
Ze pro aardr., pro 4 verm.

Iste verm. alg. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.
lat., 3e verm. bijb. gesch.

Hans Tromp, van Sneek.

Iste pro bijb. gesch., pro handt., Iste pro voordr.,
pro 7 verm.

Iste verm. godsd., Iste verm. fr., Iste verm.
ned., 3e verm. aardr., 3e verm. vad. gesch., 3e
verm. alg. gesch., 4e verm. lat.

Wim van Wijek, van Nijmegen.

Iste pro aardr., Iste pro ned., pro 6 verm.
Iste verm. nat. hist., 2e verm. vad. gesch., 2e

verm. alg. gesch., 2e verm. wisk., 3e verm. godsd.,
3e verm. bijb. gesch.
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Matthieu van Workum, van Lawang (O.Java).

2e pro alg. gesch., pro 5 verm.
Iste verm. bijb. gesch., Iste verm. vad. gesch.,

Iste verm. aardr., 4e verm. ned., 4e verm. fr.

Frans Bertels, van Deventer.

2e pro bijb. gesch., pro 4 verm.
3e verm. lat., 3e verm. ned., 3e verm. fr.,

4e verm. aardr.

Tiddo Sijpkens, van Bussum.

2e pro godsd., pro 5 verm.
Iste verm. lat., Iste verm. handt., 2e verm. bijb.

gesch., 2e verm. fr., 4e verm. alg. gesch.

Gerard Wortelboer, van Groningen.

4e verm. godsd.
............

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS.

Afd. A.

Wim Reuwer, van Ootmarsum.

Iste pro godsd., pro gesch., pro aardr., pro 4 verm.
Iste verm. eng., Iste verm. recht V. maatsch.

verk., 2e verm. econ., Ze verm. scheik.

Lou Steenman, van Amsterdam.

Pro ned., pro recht V. maatsch. verk., pro 5 verm.
Verm. Kerk. gesch., verm. Org. en Techn. en H.-

rek., Iste verm. econ., verm. staatsw., Ze verm. eng.

Thom Verdijk, van Eindhoven.

Pro econ., pro staatsw., pro 4 verm.
lste verm. godsd., verm. ned., Iste verm. gesch.,

2e verm. recht V. maatsch. verk.

Pierre Cremers, van Maastricht.

Pro Kerk. gesch., pro eng., pro aar dr.
. Verm. ned., Iste verm. scheik.

Pol Sorbi, van Wassenaar.

Pro bedrijfsh. en boekh., pro Org. en Techn. en
H.rek.
Walter de Vet, van Gilze.

2e pro godsd.
Verm. staatsw., verm. wisk., 2e verm. gesch.

Paul Begheyn, van Nieuwenhagen.
Pro ned.

Paul Mutsaerts, van Tilburg.
Pro scheik.

Theo Adriaansens, van Walsoorden.
Pro staatsw.

Antoon Hunink, van Wijhe.
Pro wisk.

Piet Willemsen, van Doesburg.

Verm. Kerk. gesch., verm. aardr., 2e verm. gesch.
André van Hapert, van Eindhoven.

Verm. bedrijfsh. en boekh., 2e verm. eng.



VIERDE KLAS.

Afd. B.

Clemens Schweigmann, van Huizum bij
Leeuwarden.

Alg. pr., Ie pro godsd., pro stelk. en trigon.,
pro meetk., pro hoogd., Iste pro eng., 2e pro Kerk.
gesch., 2e pro nat., 2e pro scheik., 2e pro nat. hist.,
2e pro ned., pro 5 verm.

Iste verm. mech., Iste verm. staatsw., 2e verm.
aardr., 3e verm. econ., 3e verm. fr.

Wim Motké, van Breda.

Alg. pr., Iste pro nat. hist., Iste pro staatsw.,
2e pro gesch., pro 8 verm.

Iste verm. ned., Iste verm. fr., verm. eng., 2e
verm. stelk. en trigon., 2e verm. scheik., 3e verm.
godsd., 3e verm. Kerk. gesch., 3e verm. mech.

Leo Snijders, van Nieuwenhagen.

Iste pro nat., Iste pro scheik., Iste pro gesch"
2e pro aardr., 2e pro econ., pro 6 verm.

Iste verm. stelk. en trigon., verm. meetk., 2e
verm. nat. hist., 2e verm. staatsw., 4e verm. godsd"
4e verm. fr.

Piet Motké, van Breda.
Iste pro Kerk. gesch., Iste pro aardr., 2e pro

godsd., 2e pro staatsw., pro 6 verm.
Iste verm. econ., Iste verm. fr., verm. eng.,

2e verm. gesch., 3e verm. nat. hist., 3e verm. ned.

Henri Jaartsveld, van Groenlo.

Iste pro mech., 2e pro nat., 2e pro econ.
Iste verm. nat. hist., 4e verm. aardr.

Adri Hoynck van Papendrecht, van Bergeyk.

Pro lijnt., 2e pro mech., 2e pro eng.
Iste verm. handt., 3e verm. nat.

Jan Hoogenbosch, van den Helder.

Iste pro econ., pro 6 verm.
Iste verm. mech., Iste verm. nat., Iste verm.

lijnt., 2e verm. handt., 3e verm. scheik., 4e verm.
aardr.

Bob Fleischeuer, van Maastricht.

Iste pro ned., pro 5 verm.
Iste verm. godsd., Iste verm. aardr., 2e verm.

econ., 3e verm. nat., 4e verm. Kerk. gesch.

Ben Burgers, van Eindhoven.

2e pro fr., pro 4 verm.
Verm. eng., 2e verm. Kerk. gesch., 2e verm.

ned., 4e verm. scheik.

Folkert Sikkes, van Gulpen.

2e pro gesch.
Iste verm. nat., Iste verm. scheik., 3e verm.

aardr.

Edd'y Slockers, van Em'mastad ( Curaçao).
Iste pro fr.
Verm. eng., 3e verm. econ.

Hein Geelen, van Kerkrade.

Iste verm. Kerk. gesch" 2e verm. staatsw.,
3e verm. gesch.
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Edgard Snijders, van Nieuwenhagen.
3e verm. mech., 3e verm. nat., 4e verm. nat. hist.

Charles Gonzales, van Batavia.

2e verm. lijnt.

DERDE KLAS.

Iste Afd.

Antoon Beuting, van Enschedé.

Iste pro godsd., Iste pro Kerk. gesch., Iste pro
staatsw., Iste pro ned., pro fr., pro hoogd., 2e pro
gesch., 2.e pro aardr., 2e pro eng.

2e verm. handt.

Joseph Rompen, van Vijlen.

Iste pro scheik., Iste pro handelsw.,
godsd., 2e pro nat., 2e pro staatsw.

Verm. Kerk. gesch.

Paul van de Venne, van Nijmegen.

Iste pro stelk. en goniom., pro meetk.,
scheik.

Verm. Kerk. gesch., Iste verm. nat.

2e pro

2e pro

Theo Hulshof, van Lichtenvoorde.

Iste pro aardr., Iste pro eng.
Verm. Kerk. gesch., Iste verm. gesch., 2e verm.

godsd.

Louis Demonte, van Weert.

2e pro stelk. en goniom., 2e pro ned.
Iste verm. scheik., 2e verm. nat., 3e verm. godsd.

Jan Coppes, van Enschedé.

Ie pro nat., 2e pro gesch.
Iste verm. aardr.,' verm. staatsw.

Henk Vullinghs, van Horst.

Iste pro gesch., pro handt.
3e verm. aardr., 4e verm. godsd.

Jan Smit, van Deventer.

2e pro Kerk. gesch.
2e verm, stelk. en goniom., 2e verm. scheik.,

4e verm. nat.

Louis Adriaansens, van Walsoorden.

2e pro staatsw.
Iste verm. godsd., 2e verm. gesch.

Jules Braat, van Roosendaal.

2e pro handelsw.
Iste verm. stelk. en goniom., 3e verm. nat.

Paul Ebus, van Venlo.

Verm. Kerk. gesch., 3e verm. gesch.

André van Nierop, van Langsa (Atjeh).
Verm. staatsw., Iste verm. handt.

Rudolf Scholtens, van Deventer.
2e verm. aardr.



2e Afd.

Hans van Hoegen, van Kerkrade.
Alg. pr.; lste pro godsd., pro Kerk. gesch., pro

nat., pro gesch., pro aardr., pro staatsw., pro fr.,
pro hoogd., pro eng., pro 4 verm.

verm. scheik., verm. handelsw., Ze verm. ned.,
2e verm. handt.

Wim Schoemaker, van Deventer.

Pro scheik., pro 6 verm.
Verm. Kerk. gesch., lste verm. ned., lste verm.

fr., verm. eng., 2e verm. aardr., 2e verm. hoogd.

Nico van der Sman, van Heemstede.

Pro staatsw., pro ned.
lste verm. godsd., lste verm. gesch., lste verm.

handt.

Joris van Zinnicq Bergmann, van Vught.

Pro stelk. en goniom., pro 4 verm.
Verm. Kerk. gesch., verm. staatsw., 2e verm.

nat., 3e verm. godsd.

Jan Jaartsveld, van Groenlo.
Pro scheik.
Iste verm. nat., 2e verm. godsd.

Frits Otto, van Rimburg.

2e pro godsd.
Iste verm. hoogd.

Joseph Schormans, van Nieuwenhagen.

Verm. scheik., verm. eng., 2e vernl. fr.

Jan Leygraaf, van Venlo.

Iste verm. stelk. en goniom.

Jan Hoogstratell, van Deventer.

Ze verm. gesch.

Theo Coppes, van Enschedé.

4e verm. godsd.

TW:EEDE KLAS.

lste Afd.

Bartho Dechesne, van Leeuwarden.

Alg. pr., lste pro meetk., Iste pro nat., 2e pro
stelk., 2e pro gesch., 2e pro aardr., 2e pro eng.,
pro 4 verm.

Iste verm. nat. hist., 2e verm. godsd., 2e verm.
ned., Ze verm. handt.

Freddy Geilenkirchen, van Kerkrade.

Iste pro godsd., Iste pro Kerk. gesch., pro nat.
hist., lste pro gesch., lste pro ned.

lste verm. eng., 4e verm. handt.
René Coenen, van Medan.

Pro fr., pro hoogd., 2e pro ned., 2e pro handt.
2e verm. nat. hist., 2e verm. gesch., 3e verm.

godsd.
Broos Schoemaker, van Deventer.

2e pro godsd., 2e pro Kerk. gesch., pro 4 verm.
Iste verm. gesch., Iste verm. aardr., Iste verm.

ned., 3e verm. eng.
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Frans van der Meulen, van Eindhoven.
Iste pro stelk., 2e pro meetk.
3e verm. Kerk. gesch.

Eugène Klijn, van Hilversum.
Iste pro eng.
lste verm. Kerk. gesch., 2e verm. fr.

George Wortelboer, van Sappemeer.
2e pro nat.
2e verm. stelk., 2e verm. meetk.

\Vim Marinus, van Pangkalan Brandang.
lste verm. eng., 3e verm. aardr., 3e verm. ned.

Emmanuel Habets, van Kerkrade.

lste verm. stelk., 3e verm. handt.

Alfons Gilissen, van Heerlen.
lste verm. fr.

Jan Coenen, van Medan.

3e verm. gesch.

Nico Steemers, van Zutphen.
4e verm. godsd.

2e Afd.

Etienne Puylaert, van Zuiddorpe.

Alg. pr., Iste pro nat., pro nat. hist., Iste pro
ned., Iste pro eng., 2e pro aardr., pro 5 verm.

Iste verm. godsd., Iste verm. Kerk. gesch.,
Iste verm. gesch., lste verm. fr., 2e verm. hoogd.

Joseph Clevers, van Kerkrade.

Iste pro godsd., Iste pro Kerk. gesch., Iste pro
gesch., pro fr., Iste pro hoogd., pro 5 verm.

Iste verm. nat., Iste verm. aardr., 2e verm.
nilt. hist., 2e verm. ned., 3e verm. eng.

Nico Dongelmans, van Abcoude.

Pro stelk., lste pro meetk., 2e pro eng., 2e pro
handt., pro 4 verm.

Iste verm. nat., Iste verm. ned., 3e verm. Kerk.
gesch., 3e verm. aardr.

Jan Weyenborg, van Lichtenvoorde.

Iste pro aardr., 2e pro godsd., 2e pro Kerk. gesch.,
2e pro gesch.

2e verm. fr., 2e verm. eng.

Paul Horbach, van Gulpen.

2e pro nat., 2e pro hoogd., pro 4 verm.
Iste verm. Kerk. gesch., verm. steIk., Iste verm.

eng., 2e verm. godsd.

Cor van Heeswijk, van Best.

2e pro aardr., 2e pro ned.
Iste verm. nat. hist., 3e verm. nat., 3e verm. eng.

Antoon Vromen, van Brunssum.

2e pro Kerk. gesch.

Karel van Ginneken, van Zundert.

lste verm. hoogd., 3e verm. ned.



Harry Stein, van Lonneker.
2e verm. aardr.

Martin Willemen, van Reyen.

3e verm. gesch.

Gust Pinckaerts, van Maastricht.
4e verm. ned.

August Beckers, van Ubach o. Worms.
4e verm. handt.

EERSTE KLAS.

Iste Afd.

Heinz van Bladel, van Eygelshoven.

Alg. pr., Iste pr. bijb. gesch., Iste pro ned., Iste
'pr. fr., pro hoogd., 2e pr. godsd., 2e pr. gesch.

Iste verm. stelk., 3e verm. aardr., 4e verm.
nat. hist.

Bernard Bos, van Usquert.

Alg. pr., Iste pro gesch., 2e pro ned., 2e pro fr..
pro 4 verm.

Iste verm. meetk., 2e verm. stelk., 2e verm. nat
hist., 4e verm. godsd.

Clemens Dechesne, van Leeuwarden.

Iste pr. stelk., pro handt., 2e pro meetk.
Iste verm. ned., 2e verm. aardr.

Henk Willemse, van Kerkrade.

Iste pro godsd., Iste pro meetk.
3e verm. bijb. gesch., 3e verm. stelk., 3e verm.

aardr.

Karel van Wayenburg. van Nijmegen.

Iste pro aardr.
Iste verm. godsd., lste verm. nat. hist., 2e

verm. ned.

Petrus Bos, van Wehe.

2e pr. aardr.
Iste verm. bijb. gesch., 2e verm. godsd.

Frans Cobbenhagen, van Gulpen.

2e pr. bijb. gesch.
lste verm. aardr.

Arnold van Haagen, van Beneden-Leeuwen.

2e pro stelk.
Frits Janssen, van Maastricht.

2e pro ned.
Frans Ebus, van Venlo.

2e verm. meetk.

Ca rel van der Winkel, van Singkep

3e verm. godsd.
Theo Roelofs, van Sittard.

2e verm. handt.

(N.O.I.).

Felix Westerwoudt, van Bussum.
4e verm. bijb. gesch.
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2e Afd.

Willy Haagmans, van Kerkrade.

Alg. pr., pro bijb. gesch., pro aardr., pr~ ned.,
pro hoogd., 2e pro godsd., pro 4 verm.

lste verm. stelk., lste verm. nat. hist., lste verm.
gesch., 3e verm. meetk.

Gerard van Ruitenbeek, van 's Gravenhage.

Alg. pr., lste pro godsd., pro nat. hist., pro gesch.,
pro handt., pro 4 verm.

Iste verm. meetk., verm. aardr., lste verm. ned.,
2e verm. stelk.

Johan Vogt, van Dokkum.

Alg. pr., pro stelk., pro meetk., pr. 5 verm.
lste verm. godsd., verm. fr., lste verm. handt.

2e verm. gesch., 2e verm. ned.

Theo Flint, van Winschoten.

Pro stelk., pro meetk.
lste verm. bijb. gesch., verm. aardr.

Bernard Hillege, van Dordrecht.
Pro 5 verm.
Iste verm. meetk., verm. aardr., 2e verm. godsd.,

2e verm. nat. hist., 2e verm. handt.

Frans Dierkes, van Wageningen.
Pro fr.
2e verm. godsd., 2e verm. bijb. gesch.

Piet van Pol, van Buggenum.

Verm. hoogd., 2e verm. .bijb. gesch.

............

Voorbereidende Kla.s.

lste Afd.

Hein van Hapert, van Eindhoven.

Alg. pr., lste pro godsd., lste pro ned., lste pro
aardr., lste pro nat., lste pro vad. gesch., 2e pr.
bijb. gesch., 2e pr. fr.

4e verm. rek.

Willem Schneider, van Hengelo.

lste pr. bijb. gesch., lste pro rek., 2e pro godsd.,
2e pro ned.

lste verm. aardr., Iste verm. nat., lste verm.
vad. gesch.

Nico Bergstein, van Kerkrade.

2e pro aardr., 2e pro vad. gesch., 2e pro nat.
lste verm. ned., Iste verm. bijb. gesch., 2e verm.

fr., 3e verm. godsd.

Eugène Gabriels, van Arcen.

lste pr. fr.
lste verm. godsd., 2e verm. ned., 2e verm. rek.

Constant Vorage, van Kerkrade.
Pro 5 verm.
2e verm. bijb. gesch., 3e verm. ned., 3e verm. fr.,

3e verm. handt., 4e verm. godsd.



August Dohmen, van Kerkrade.
Iste pro handt.
2e verm. nat., 3e verm. bijb. gesch., 3e verm. rek

Peter Bergstein, van Lutterade.
2e pro handt., 3e pro voordr.

Guillaume Mosmüller, van Nieuwenhagen.

2e pro rek.
2e verm. vad. gesch.

Willy van Heeswijk, van Best.

-2e verm. godsd., 2e verm. handt.

Hans Hartong, van Kediri.
2e verm. rek., 3e verm. vad. gesch.

Antoon Többen, van Leeuwarden.

4e verm. bijb. gesch.

2e Afd.

Nol Hunink, van Deventer.

Alg. pr., Iste pro nat., 2e pro fr., 2e pro bijb
gesch., 2e pro rek., pro 4 verm.

Iste verm. ned., Iste verm. vad. gesch., 2e verm.
godsd., 2e verm. aardr.

Michel Roelofs, van Sittard.

Iste pro rek., Iste pro handt., 2e pro godsd.,
2e pro ned., 2e pro nat.

Iste verm. fr., 2e verm. bijb. gesch.

Clemens Cobbenhagen, van Gulpen.

Iste pro bijb. gesch., Iste pro fr., Iste pro rek.,
Iste pro aardr., Iste pro vad. gesch.

2e verm. ned., 3e verm. godsd., 3e verm. nat.

Rudolf Philips, van Valkenburg (L.).

Iste pro ned., 2e pro aardr., 2e pro vad. gesch.
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J oseph Werry, van Spekholzerheide.

Iste pro godsd., 2e pro ned.
Iste verm. aardr., 2e vetm. vad. gesch., 3e verm.

bijb. gesch.

Jacques Wijnen, van Simpelveld.
2e pro handt.
2e verm. nat., 3e verm. rek.

Guus Hartong, van Kediri.
Iste verm. handt., 2e verm. rek.

Jan de Goey, van Udenhout.
2e verm. fr.

Bernard Ca:minada, van 's Gravenhage.
2e verm. handt.

Adriaan Janssen, van Cheribon.
3e verm. aardr.

............

KLEIN-ROLDUC.

Prijs voor uitmuntend gedrag.

Petrus Bos, van Wehe.
Jaap Elders, van Enkhuizen.
Willy van Heeswijk, van Best.
Wim HeyItjes, van Holz-Kerkrade.
Michel Roelofs, van Sittard.
Nico Wetzeis, van Bleyerheide.



JAARVERSLAGEN
............

Maria-Congregatie
Bestuur lste Afdeeling:

Prefect: Emile Vallen.
lste assist.: Frans Robroek.
2de assist.: Theo Thomassen.
Leden: Gerard Marcus.

Jan Gelissen.

2de Afdeeling:
Prefect: Frans Goes.
lste assist.: Piet Retèl.
2de assist.: Jos. Driessens.

Een blik over het afgeloopen congregatie-
jaar doet ons met geen buitengewone ge-
beurtenissen kennis maken; toch geven wij
oudergewoonte een kort overzicht.

Het aantal leden was ongeveer hetzelfde
als het vorig jaar; de lste afdeeling telde
ruim 50, de 2de (met haàr drie onderafdee-

lingen) 228 leden. Door de benoeming van
den Z. E. Heer 1. Janssen tot pastoor kreeg
de 3de onderafdeeling een nieuw en directeur
in den persoon van den Z. E. Heer Deu-
mens. lEer past een woord van oprechte
dank aan Pastoor Janssen voor de ijver en
tm;wijding, waarmee hij de jongste Rolduc-
sche congreganisten geleid en nader tot de
Hemelsche Moeder gebracht heeft.

Geregeld had de 14-daagsche vergadering
plaats, welke trouw werd bijgewoond. Fees-
telijke samenkomsten voor alle congreganis-
ten tezamen werden gehouden in de Rolduc-
sche crypte op Maria-Lichtmis (de dag der
opdracht van de nieuwe leden), op Maria

Bovenstaande gedenksteen van de plechtige
toewijding van Rolduc aan Maria is aangebracht
bij de ingang van de kerk.



Onbevlekt Ontvangen en op Maria-Bood-
schap.

Naar buiten trad de congregatie op "bij de
plechtige toewijding van ons aekenaat aan
Maria, toen afgevaardigden, de congregatie-
vaandels meedragend, optrokken in de
prachtige stoet naar het mooie Mariakapel-
letje te Kerkrade; zoo ook in de plechtige
Sacraments-processie naar de St. Lambertus-
kerk.
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Het bestuur werkte krachtig mede aan de
organisatie van de tentoonstelling "Voor
God" en aan alles, wat te Rolduc geschiedde
om de leerlingen in te leiden in het streven
van genoemde vereeniging.

Zoo vertrouwen wij dat de werkzaamhe-

den van het afgdoopen jaar hebben meege-
werkt ter bereiking van de mooie doelein-
den van de Maria-congregatie.

Nos cum prole pia, benedicat virgo Maria!

Derde Orde van St. Franciscus
............

Directeur: Dr. A. Deumens.
Prefect: Emile Vallen.
Onder-Prefect: Theo Trienekens.
Secretaris: Jan Gelissen.
Penningmeester: Bob Fleischeuer.

En 't leven gaat door.
En nog steeds draait de wereld, vol goede

en slechte dingen.
En op en in die wereld leven menschen,

goede en slechte.
En tot die goede menschen moeten ook

behooren de menschen van St. Franciscus,
de derde-ordelingen.

Dit jaar ging 't goed met de Derde Orde
op Rolduc. Steeds zijn er jonge mannen, die
mee willen trekken achter St. Franciscus. In
de propagandavergadering van dit school-
jaar sprak onze Directeur over God en de
D. O. Vele jongens begrepen en sloten zich
aan. Verder heeft onze Directeur in z'n con-
ferenties de kleine weg behandeld van de
H. Theresia, de weg van nederigheid, ver-
trouwen in en liefde tot God. Veel van deze
woorden daalden neer als kleine rozeblaad-
jes van 'n groote roode roos, die eindelijk
uitgebloeid was en verteerd van Godsliefde.

Hopelijk hebben de tertiarissen veel ge-
leerd van en veel gebeden met de H. The-
resia tot God.

Dit jaar werden 28 leden geprofest en 54
ingekleed, zoodat 1 Mei de stand onzer ver-
eeniging was: 59 geprofesten, 57 novicen en
11 postulanten. Het aantal abonné's op D.O.-
tijdschriften bedroeg 49, terwijl 650 boeken
werden uitgeleend. Over de belangstelling
voor onze bibliotheek kunnen wij dus tevre-

den zijn. Zeer dankbaar zijn wij de leden
P. Coenen en J. Gelissen voor hun steun bij
dit werk en W. Paes voor zijn kundig orgel-
spel tijdens de maand vergaderingen, welke
goed bezocht werden. Bovendien hielden

wij verschillende buiten-kerkelijke vergade-
ringen, twee maal met eigen spreker n.l.
1. Dirix over "de oorzaken van de revolutie

in Spanje cn hare onmiddellijke voorgeschie-
denis", en G. Marcus over "leven en betee-
kenis van Guy de' Fontgalland". Beide lezin-
gen werden door de talrijk opgekomen leden
zeer gewaardeerd.

Onze actie Pro Deo is dit jaar sterk tot
bloei gekomen en meer algemeen geworden.
Op initiatief van de D. O. ontstond te Rol-
duc het Comité van samenwerking. Wij
verwijzen hiervoor naar het verslag van de
actie pro Deo en het mooie artikel van ons
oud-lid J. Baeten S.J.

Het D. O.-huis, de Hulp in de Huishou-
ding en de actie Pro Deo konden wij steu-
nen met een flinke bijdrage.

8 Maart vierde onze Directeur z'n 25-jarig
priesterfeest. Veel heeft hij voor de jongens
gedaan. Wij danken hem voor z'n hulp en
z'n leiding, z'n rustelooze zorg en beweging
en actie.

Eenige leden van ons Bestuur waren aan-
wezig bij de oprichting van de Jeugdraad
der D.O., waarvan wij de vergaderingen zul-
len bijwonen, voor zoover deze in Heerlen
worden gehouden.

Als practisch puntje namen wij dit jaar 't
goed maken van het kruisteeken, vooral op
de slaapzaal, en het eerbiedig knielen in de
kerk.



15 Dec. werd tot onder-prefect gekozen
Th. Trienekens, 15 Juni tot prefect J. Gelis-
sen, tot bestuursleden W. Paes en B. Sale-
mans. Hartelijk danken wij den prefect en
onder-prefect, die van ons heengaan, voor
het zeer vele goede, dat zij met groote toe-
wijding voor onze vereeniging hebben ge-
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daan. Moge God hen zegenen op hun ver-
dere weg naar het Priesterschap.

Laten wij hopen, dat 't volgend jaar weer
velen lid worden van de D. O. en dat zij, die
dit jaar de wereld ingaan, in die wereld
zullen volharden in datgene, wat zij hier
begonnen zijn.

............

Missievereeniging "Rolduc"
Opgericht 23 Maart 1919

Jaarverslag 1937-1938

Bestuur:

P. Sluiters, voorzitter.
B. Gelhard, vice-voorzitter.
W. Paes, secretaris.
A. Timmermans, penningmeester.
B. Burgers,

~

'

J. Gelissen leden
T. Verdijk
J. Janssen, Moderator.

Het zou een iets te sterke indruk wekken,
wanneer we in het jaarverslag schreven, dat
er met onze Missievereeniging iets bijzon-
ders gebeurd is in het afgeloopen jaar, wat
haar streven betreft. Toch meenen we van
de andere kant te mogen constateeren, dat
er met name bij ons, bestuursleden van de
Missievereeniging, wel iets bijzonders aan
de hand geweest is dit jaar. In de loop van
het jaar immers is er bij ons een nieuw ele-
ment in ons streven opgekomen, dat we ons
tot voor kort nog niet of te weinig bewust
waren. En we zijn ervan overtuigd, dat dit
nieuwe element ons apostolaat in en door de
Missievereeniging voortreffelijker zal maken.

Voor de verklaring hiervan moeten we
eerst eenige feiten mededeelen.

In het begin van dit school- en vereeni-
gingsjaar werd vanwege het bestuur van de
Rolducsche Derde Orde van Sint Franciscus
tot onze Missievereeniging - en tegelijk ook
tot de diverse afdeelingen van de Rolduc-
sche Maria-Congregatie - het verzoek ge-
richt om in onze vereeniging op een haar
conveniëerende wijze mee te doen aan een

actie onder de leerlingen van Rolduc, welke
we het beste meenen te kunnen aanduiden

met de woorden: tegen de godloosheid in .
de hedendaagsche wereld. Het bestuur is op
dit voorstel ingegaan. In de eerstvolgende
vergaderingen van de beide afdeelingen werd
hiervan mededeeling gedaan aan de leden.
Aan deze mededeeling is bij die gelegenheid
door de resp. voorzitters een aansporing tot
de leden in de geest van het verzoek vast-
geknoopt. En heel in het bijzonder werden
degenen, die dit jaar een inleiding zouden
houden, verzocht om bij het samenstellen
van hun lezingen ook aan de godIQozen-(c.q.
communistische) actie in de missielanden
aapdacht te besteden.

In dezelfde geest verleende onze Missie-
vereeniging haar medewerking bij de "Athe-
ïstische Tentoonstelling", die op Zondag
6 Maart te Rolduc gehouden is. (Zie hier-
voor het verslag van de Actie "Voor God",
elders in het Jaarboek.)

N aar aanleiding van deze tentoonstelling
ontstond een comité, waarin ook de Missie-
vereeniging vertegenwoordigd was door haar
moderator en bestuur. Dit comité noemde

zich voorloopig "Comité van Samenwerking".
In de volgende weken is dit comité nog
eenige malen bijeen gekomen om de moge-
lijkheid onder oogen te zien, of er in de
toekomst niet meerdere acties te Rolduc te
verwezenlijken zouden zijn, waarbij opnieuw
samengewerkt zou kunnen worden door de
diverse Rolducsche organisaties, die daar-
voor in aanmerking komen. (Aangaande



deze bijeenkomsten verwijzen we weer naar
het verslag van de Actie "Voor God".)

Nog steeds is dit comité zoekende naar
de beste, aan tijd en plaats aangepaste wijze
van handelend optreden onder Rolduc's be-
volking; en op het oogenblik weten we dus
nog niet precies, welke koers dat comité-
schuitje in het vervolg zal nemen. We mee-
nen echter wel thans reeds zekerheid te
hebben, in welke geest die koers onderno-
men zal worden. Het zal de apostolische
geest zijn van de Katholieke Actie. En zoo
is dit jaar over ons, bestuursleden van de
Missievereeniging, deze geest van de K.A.
vaardig geworden.

Nu zouden we wenschen, dat deze geest
van de KA. voortaan ook meer vaardig ging
worden over alle leden van onze Missiever-

. eeniging. Dit kan geschieden met behoud
van al datgene, wat de Missievereeniging tot
heden toe voor het eigenlijke missiewerk ge-
daan heeft. Heeft niet Pius XI, de Paus die
de K.A. haar officiëele definitie en vorm
gegeven heeft, zelf verklaard, dat het "hië-
rarchisch apostolaat", d.i. het apostolaat van
de KA., eerst in de missie-actie, het aposto-
laat bij uitnemendheid, de geheele volheid
van zijn eigen beteekenis verwezenlijkt? Wil
de H. Vader niet, dat de missie actie niet
enkel ingeschakeld worde in het actie-pro-
gram van de KA., maar zelfs dat de missie-
actie onder die programma-punten de eerste
plaats inneme?

Zoover is het thans te Rolduc nog niet
gekomen; en we weten ook niet, of er ooit
een officiëele K.A. te Rolduc zal komen;
m.a.w. of ooit onze Missievereeniging een
sectie zal vormen van de K.A. te Rolduc.
V oorloopig zal de Missievereeniging dus blij-
ven wat zij was in het verleden, en op haar
geëigend terrein blijven voortwerken zooals
in het verleden. Doch met de boven vermel-
de feiten is voor haar een perspectief op de
toekomst opengegaan, waarover we ons ten
zeerste kunnen verheugen en dat, dunkt ons,
door de komende besturen zorgvuldig in het
oog gehouden moet worden. Op de eerste
plaats wenschen wij niets liever, dan dat het
contact met de overige organisaties te Rol-
duc, door middel van een onderling samen-
werkend comité, zooals er dit jaar voor het
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eerst een tot stand gekomen is, in de toe-
komst moge bestaan blijven. Wanneer het
bestaande comité eerlang met zijn nieuwe
werkzaamheid volgens een vaste vorm zal
begonnen zijn, zal de groote stuwkracht, die
daarvan uitgaat, zonder twijfel ook spoedig
in het eigen leven van de Missievereeniging
waargenomen kunnen worden. Op de tweede
plaats meenen we, dat die andere vrucht van
het opgerichte comité, de genoemde KA.-
geest bij het bestuur der Missievereeniging,
door de komende besturen bij zichzelf en bij
de leden tot verdere ontwikkeling gebracht
moet worden. Voor de naaste toekomst lijkt
het ons de taak van moderator en bestuur
er voor te zorgen, dat alle leden van onze
Missievereeniging zich die geest van het veel
ruime re en inniger apostolaat van de K.A.
eigen maken, door de geestelijke horizon van
hun apostolische plicht en werkzaamheid
veel ruimer te zien, door zich dieper in te
prenten, dat we naar alle kanten uit mede
moeten werken aan de groei van de Kerk,
die het Mystieke Lichaam van Christus is,
opdat Christus in al Zijn eigenschappen en
functies in onszelf en in alle menschen afge-
beeld worde, in één woord, opdat Hij over
geheel de wereld alles in allen worden zal.
Hiervoor heeft onze H. Kerk apostelen 'van
eenig formaat noodig, menschen' in wie de
apostolische geest van de K.A. vleesch en
bloed geworden is. Het allerminst mogen
de jeugdige intellectueelen van thans deze
geest van zich verwijderd houden. Waar nu
deze jeugdige menschen te Rolduc zich ,aan-
eensluiten in de Missievereeniging met haar
uitnemend apostolisch doel, zal deze Missie-
vereeniging er machtig toe kunnen en moe-
ten bijdragen, dat de apostolische geest van
de K.A. in hen bevorderd worde. Vanzelf
zal overtuigd missie-apostolaat leiden tot het
apostolaat onder en tegen het moderne hei-
dendom, het KA.-apostolaat in zijn volle-
dige beoefening. Op deze wijze zal de missie-
actie in het bijzonder en de KA. in het al-
gemeen een manifestatie vormen van ons lid-
maatschap van de groote Wereldkerk, ge-
richt op de verovering van de geheele we-
reld voor Christus-Koning.

We willen niet nalaten in dit verband ook
uiting te geven aan onze vurige hoop, dat



ons studenten-missie-blad "Garde" spoedig
financiëel in de mogelijkheid zal zijn om ook
onderwerpen van K.A. aan de orde te stel-
len. (Zie "Garde", jrg. II, nummer 9.)

Thans gaan we over tot het meer gedétail-
leerde jaarverslag.

We begonnen ons vereenigingsjaar op
Zondag 26 September, de dag, die in het
teeken stond van de missiepropaganda.

N a de Hoogmis werd een algemeene pro-
paganda-vergadering belegd in de speelzaal.
N a het openingswoord van den voorzitter,
waarin deze den spreker van de dag, den
Heer P. Mesker (Utrecht), verwelkomde en
in enkele woorden de werkzaamheden der
vereeniging uiteenzette, sprak de Z. E. Heer
Moderator over de meer ideëele opvatting
van de missie actie, die onze Missievereeni-
ging blijkens haar vorig jaarverslag huldigt.
Daarbij wees hij ook op de richtlijnen, die
uit Rome dienaangaande zijn gegeven. Met
name kwam hij er tegen op, dat de finan-
ciëele ondersteuning de voornaamste rol zou
moeten spelen bij onze missie-actie.

De Heer P. Mesker, die daarna het woord
kreeg, begon zijn uiteenzetting met te verha-
len, hoe in het Utrechtsche katholieke stu-
denten-milieu een kleine groep studenten, die
tot het inzicht gekomen waren, dat bij de
gedoceerde wetenschap aan de godsdienst
onvoldoende ruimte gegeven werd, besloten
om de theologische colleges van een Pater
Dominicaan te volgen. Deze colleges wekten
geheel nieuwe gezichtspunten. Men zag de
godsdienst weer als een levend, het leven
richtend beginsel; en dit inzicht voerde on-
middellijk tot missieactie.

Hierna gaf spreker een boeiende uiteen-
zetting van de openbaring van God in Zijn
schepping en van het verbonden zijn van
Schepper en schepsel. In de Gemeenschap
der Heiligen, waarin wij zoowel actief als
passief deel en, is deze natuurlijke verbon-
denheid verheven tot een bovennatuurlijke.
Voor ons vloeit daaruit voort, dat wij ons
Katholicisme moeten beleven, ook omdat.
zonder ons de missionaris niet vruchtbaar
werken kan.

In het tweede gedeelte van zijn betoog
schetste spreker in het kort de missioneering
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van West- en Oost-Europa, en de moeilijke
strijd tegen de heidensche geest, die daarbij
had plaats gehad. Spreker trok dan een pa-
rallel tusschen die tijden en de moderne,
waarin weer dezelfde heidensche tendenzen

naar voren komen. Wij moeten ons verzet-
ten tegen deze heidensche geest, ook door in
contact te treden met den missionaris.

Aan het einde van deze bijeenkomst sprak
Pater P. Hermans M.S.C., oud-student van
Rolduc en pas-gewijd priester, nog een kort
woord over de prachtige missie van Nw.-
Guinea, - en over de missie geest, die mis-
sionaris en leek bezielen moet.

's Avonds werd in de aula de Japansche
Martelaren-film "Bloed over Japan" ver-
toond. (Zie hiervoor de rubrieIÇi: Tooneel,
Muziek en Film).

Op Donderdag 2 December hadden we als
gast den Z. E. Pater Dr. B. Zuure W.P., die
ons in de tweede algemeene vergadering van
dit jaar sprak over de Islam in Noord-Afrika
en de werkzaamheden van de Witte Paters

van Kardinaal Lavigerie. Na een korte inlei-
ding over de geografische gesteldheid van
het land en over het leven van Kardinaal

Lavigerie, zette hij de bekeeringsmethoden
uiteen, die door de Witte Paters op gebied
van onderwijs en ziekenverpleging bij de
Noord-Afrikaansche Mohammedanen. ge-
bruikt werden.

Als derde spreker kwam op 19 Maart de
Z. E. Pater W. KeIler S.J., die aan de hand
van lichtbeelden sprak over de Java-Missie.
Achtereenvolgens besprak hij Java's geolo-
gie, flora en bewoners, om daarna over te
gaan tot de werkzaamheden der Paters Je-
suieten op Midden-Java.

Al deze sprekers vonden, dank zij hun
uitstekende lezingen, steeds een talrijk en
dankbaar gehoor.

Gaan wij thans over tot het werk in de
afdeelingen.

Eerste Afdeeling (Philosophen).

Deze afdeeling beantwoordde dit jaar niet
volkomen aan de verwachtingen, die uiter-
aard aan haar kunnen gesteld worden. Door
gebrek aan belangstelling en ten deele ook
door andere omstandigheden werden de ver-
gaderingen niet altijd goed bezocht. Even-



wel was in dit opzicht in de tweede helft
van het jaar een verandering ten goede te
bemerken.

De volgende onderwerpen werden door de
leden in de vergaderingen behandeld:

De Hindoeïstische Leer.
Het Hindoeïsme en de Missie.
De Boeddhistische Leer.
Het Boeddhisme en de Missie.
De Missie bij de Eskimo's.
Tsing- Tao.
De Islam-leer.
De hedendaagsche Islam.
Livingstone en Kardinaal Lavigerie.
De Missiegeschiedenis van N.O.-Indië.
De Jood en zijn bekeering.

Verder werd een vergadering besteed aan
het voorlezen van brieven van een missio-
naris in Japan.

Aan het begin van elke maand besprak de
Z. E. Heer Moderator in het kort de Missie-
maandintentie van het Apostolaat des Ge-
beds.

Verder sprak nog de Z.E. Heer E. Beel,
aalmoezenier te Kerkrade, op een vergade-
ring over "Onze Missie-actie". Op zeer over-
tuigende en treffende wijze ontwikkelde hij
de grondslagen, waaruit onze missie-actie
moet voortkomen.

De W.E. Heer 1. Penders behandelde bij
een andere gelegenheid de grondslag van de
algemeene missie-actie, en sprak daarna in
het bijzonder over de werkwijze van de Mis-
sievereeniging op het Groot-Seminarie te
Roermond.

In verband met de Koloniale Missieweek
hield de Z.E. Heer Moderator enkele zeer
goede beschouwingen over de missioneering
van Nederlandsch-Indië.

Tweede Afdeeling.
In deze afdeeling werd de door het vorig

bestuur genomen beslissing betreffende de
splitsing in twee secties, met opheffing van
de derde afdeeling, doorgevoerd. Het ver-
wachte succes van dat besluit is niet uitge-
bleven. Dit succes is voor het grootste
gedeelte te danken aan de enthousiaste
medewerking van de meeste leden van de
beide secties. Deze medewerking uitte zich
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vooral in de bereidwilligheid, ijver en zorg,
waarmee verschillende leden spreekbeurten
op zich namen. In diverse lezingen en cau-
serieën werden de volgende onderwerpen be-
sproken:

Leekenapostolaat.
De Congregatie van Mill-Hill.
De Islam.
V ondel en de Missie.
De Missionaris.
Charles de Foucauld.
Het Bolsjewisme in China.
De Kath. Universiteiten in China.
De missioneering van Fransch-Noord-

Afrika.
Onze Missievereeniging.
De missioneering van Ned.-Oost-Indië in

verleden en heden.
Missie en Techniek.
Onze Missieactie en de "Voor-God"-actie.
Moderne bestrijdingen van de Kath. Mis-

sie-actie en onze houding daar tegenover.
In tegenstelling met het vorig jaar werd

er dit jaar ook vlotter gedebatteerd, hetgeen
natuurlijk ook gedeeltelijk te danken is aan
de doorvoering van bovengenoemde splitsing.

De Missie-maandintenties van het Aposto-
laat des Gebeds werden, als steeds, met
groote toewijding door den Z.E. Heer Mode-
rator toegelicht.

Op 26 October sprak voor deze afdeeling
de' Z.E. Pater 1. Mohr S.M.A., oud-student
van Rolduc, over zijn Neger-Missie in
Nyasa-Iand. In zijn betoog trad vooral het
belang van inlandsche leekenapostelen, of
catechisten op de voorgrond.

Het groot aantal gastsprekers op de alge-
meene vergaderingen van onze vereeniging
rechtvaardigt het feit, dat er in deze afdee-
ling slechts één optrad.

Op de Wereld-Missiezondag, 24 October,
hield de Missievereeniging in de kerk een
korte aanbidding, welke druk bezocht werd.
Omtrent de Altaarwacht voor de Missie, die
in het begin van het jaar werd opgericht -
welke oprichting een spontane bijval van de
leden mocht ondervinden, - weten we niet
of het aanvankelijk enthousiasme in de loop
van het jaar stand gehouden heeft.

Op Woensdag 29 December woonden de
afgevaardigden van onze Missievereeniging



de oprichtingsvergadering van de Studenten-
Missiebond te Sittard bij. Ons voorstel om
te komen tot een nationale bond vond ook
van verschillende andere zijden bijval, het-
geen de oprichting van een nationale bond
tot resultaat had.

Op 16 Februari bracht Z.H. Exc. Mgr. J.
Pessers S.V.D., de nieuw benoemde Apost.
Vicaris van het onlangs opgerichte Vicari-
aat Ned.-Timor, een bezoek aan Rolduc.
's Avonds sprak Mgr. in de speelzaal tot de
studenten over zijn nieuwe missie. De vol-
gende morgen droeg Mgr. de communau-
teitsmis op.

We moeten ook op deze plaats Peter
Bemelmans, den onder de Paaschvacantie
overleden leerling van Rolduc, memoreeren;
in hem verloor ook de Missievereeniging
een van haar trouwe leden.

Op Hemelvaartsdag, 26 Mei, vervulde de
Z.E. Heer Mr. A. Diepenbrock, daartoe door
het "Comité van Samenwerking" uitgenoo-
digd, een spreekbeurt. (Zie hiervoor weer
het verslag van de Actie "Voor-God").

Evenals verleden jaar nam Rolduc deel
aan de "Week van gebed en offer voor de
Koloniale Missies", van 29 Mei tot 5 Juni.
Aan stoffelijke giften werden door leeraren
en leerlingen rond f 40.- bijeengebracht,
waarbij nog f 25.- uit de vereenigingskas
werden gevoegd.

Het aantal leden van het Apostolaat des
Gebeds bedroeg dit jaar 275.

De "Garde" telde dit jaar onder Rolduc's
leerlingen 105 abonnés.

Van onze missie bibliotheek werden ruim
900 boeken uitgeleend, waarvan de helft lees-
boeken. Hierbij moet vermeld worden, dat
de meeste boeken werden uitgeleend aan de
leerlingen van de lagere klassen. In de loop
van het jaar werd onze bibliotheek uitgebreid
met een nieuwe kast, waarvoor hier een
woord van dank gebracht wordt aan den
Z.E. Provisor. Behalve de nieuwe jaargangen
van meerdere missietijdschriften is de biblio-
theek met ruim 30 nieuwe boeken uitgebreid.

Door verschillende leden van de beide
afdeelingen werd correspondentie gevoerd
met missionarissen.

De Missierubriek van "De Jonge Werk-
man" werd, op een enkele uitzondering na,
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verzorgd door leden van de eerste afdeeling.
Wij stuurden leerboeken aan: Paters van

den Heiligen Geest (Weert), Paters van het
Allerh. Sacrament (Brakkenstein en Baarlo),
Paters van de Afrik. Missiën (Cadier en
Keer), Paters Oblaten van de Onbevl. Ont-
vangenis (Houthem-St. Gerlach), Missiona-
rissen van de H. Familie (Kaatsheuvel),
Priesters van het H. Hart (Bergen op Zoom),
Paters van Scheut ("Sparrendaal", Vught),
Witte Paters (Sterksel), Missionarissen van
het Goddelijk Woord (U den), Missionarissen
van het H. Hart (Tilburg), Missionarissen
van Mariannhill (Arcen), Fathers van Mill-
Hill (Haelen). Tijdschriften werden verzon-
den naar: K.J.v. te Spekholzerheide, Groot-
Seminarie te Moentilan, Sint Vincentiusver-
eenigingen te Amsterdam en Rolduc. Enkele
jaargangen van "Sanctissima Eucharistia" en
"Liturgisch Tijdschrift" werden door onze
bemiddeling verzonden aan Pater M. Meuf-
fels (Lima, Peru).

Alvorens ons eigen financiëel verslag te
geven, laten we de verantwoording van de
f 500.- voorafgaan, welke ons in de loop
van het jaar door een oud-Rolducien, die
verder onbekend wenscht te blijven, werden
ter hand gesteld.
We hebben deze groote gift als volgt be-
steed:

Aan het Genootschap tot V oort-
planting des Geloofs . . f 100.-

Aan het Sint Petrus-Liefdewerk. " 100.-
Aan het Genootschap der H. Kinds-

heid ." 75.~
Aan de Indische Missievereeniging" 75.-
Aan Z. H. Exc. Mgr. Th. v. Roos-

malen C.s.s.R., Ap. Vic. van Su-
riname

Aan het Apost. Vicariaat van Z. H.
Exc. Mgr. F. Schraven C.M. (op
9 Oct. 1937 te Chentingfu, China,
vermoord) . . " 100.----

Totaal f 500.-

50.-

deze begunstigden brengen
gever hier nogmaals onze

Mede namens
we den milden

hartelijke dank.
De besteding van onze gewone inkomsten

van dit jaar is als volgt geschied:



Bijgedragen werden aan:

Het Genootschap tot Voortplanting
des Geloofs . f 230.-

Het Sint Petrus-Liefdewerk . " 250.-
Het Genootschap der H. Kindsheid" 25.-
De Indische Missievereeniging. ." 50.-
Het Werkcomité van de Koloniale

Missieweek 1938 . ." 25.-
Het Missiewerk "Tsingtao" (adop-

tie van het bisdom Roermond) ." 50.-
De Nederlandsche MIV A . ." 10.-

Gegeven werden aan:

Z. H. Exc. Mgr. H. Paulussen S.M.A.,
Ap. Vic. v. Kumasi (Afrika) ." 50.-

Z. H. Exc. Mgr. J. Pessers S.V.D.,
Ap. Vic. van Ned. Timor (0.-
Indië) . ." 50.-

Z. H. Exc. Mgr. Dr. Th. Breher
O.S.B., Ap. Vic. van Yenki (Mand-
schoekwo) . ." 25.-

Z. D. H. Mgr. J. Martens C.I.C.M.,
Ap. Pref. van Makassar (Ned. 0.-
Indië) . ." 50.-

Father A. Vercauteren C.S.J., Belg.
Congo (Afrika) ." 50.-

Heer M. v. Driel C.M., Blitar (Java)" 25.-
Pater P. Vervoort C.I.C.M., Belg.

Congo (Afrika) ." 25.-
Pater L. Mohr S.M.A., Nyasa-Iand

(Afrika) ." 40.-
Pater Dr. B. Zuure W.P., Procurator

(Boxtel) ." 50.-
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Pater W. KeIler S.J., Procurator
(Nijmegen) ." 50.-

Pater P. Koning S.Y.D., Kl. Soenda-
EH. (Ned. O.-Indië) . ." 25.-

Pater J. Cranssen S.V.D., Ned. Ti-
mor (O-Indië) . ." 25.-

Pater B. Gootzen S.M.A., Beneden-
Volta (Afrika) ." 25.-

Dom H. Pierik O.S.B., Olinda-Per-
nambuco (Brazilië) ." 25.-

Z. E. Heer Mr. A. Diepenbroek,
(Kath. Com. v. Actie "Voor
God"), Heemstede ." 25.-
Betaald werden voor:

Het Apostolaat des Gebeds ." 25.-
Bibliotheek. ." 45.-
Tijdschriften . " 175.-
Diversen, w.o. filmhuur, reiskosten,

vracht, enz. ." 70.-

Totaal f 1495.-

Met voldoening kunnen we tenslotte terug
zien op al hetgeen onze Missievereeniging
onder Gods zegen en onder de bescherming
van den H. Paulus, den Apostel van de hei-
denen, dit jaar weer tot stand mocht bren-
gen.

Het volgend jaar viert onze vereeniging
haar vierde lustrum. Moge dit lustrum-jaar
een topjaar worden. Missievrienden, wij blij-
ven op Uw belangstelling en medewerking
rekenen.

HET BESTUUR.
............

St. Vincentius Conferentie "H. Johannes Bosco"
President: Jo Loenen.
Vice-President: Jopie den Boer.
Secretaris: Herman Schoemaker.
Penningmeester: Piet Schoren.
Magazijnmeester: Servais Maessen.
Moderator: Jos. Jansen.

Het is voor de eerste maal in de geschie-
denis van de jaarboeken, dat ook een jaar-
verslag van de Vincentius Conferentie
ruimte komt opeischen en velen zullen het
ongetwijfeld toejuichen, niet zoozeer om de
inhoud als wel om het feit, dat er ook te
Rolduc een conferentie van jongeren is op-

gericht. Wat aan de oprichting voorafging
en waarom ook hier een conferentie gesticht
werd, wordt op treffende wijze elders in dit
boek vermeld. Een woord van dank voor het
onvermoeid werken van den Heer Or. W.
Burgers is hier zeker op z'n plaats, omdat
hij het is geweest, die, nadat onze Vice-
President er ten sterkste op aangedrongen
had, dat ook hier een conferentie opgericht
werd, alle moeilijkheden overwonnen heeft,
die zich bij de oprichting voordeden.

Op 21 December 1937 dan kwam de Heer
Mr. Or. L. Regout uit Maastricht naar Rol-
duc. In ecn onofficieele vergadering, waar-



bij tegenwoordig waren: onze directeur en
prefect, Dr. Limpens, Voorzitter van de Bij-
zondere Raad van Kerkrade, onze Modera-
tor, de Zeereerw. Heer Jos. Jansen, zette
hij ons de mooie doeleinden, welke de
Vincentius Vereeniging beoogt, uiteen en
had een hooge verwachting, dat wij zouden
slagen, daar ons jeugdig enthousiasme zou
aanvullen wat ons aan ervaring ontbrak.
Hierna uitte onze Directeur z'n groote vol-
doening, dat er te Rolduc een Vincentius
Conferentie in wording was en hij hoopte
van ganseher harte, dat onze conferentie
veel leed en armoede in Kerkrade en om-
streken zou verzachten, maar vooral dat de

zelfheil~ging der ledcn op de eerste plaats
zou staan en blijven staan. Na deze "on-
officiëele" oprichting, wisten wij, dat wij als
r;onferentie bestonden, maar dat was voor

ons, die zich hier op een geheel nieuw ter-
rein bevonden, dan ook alles. Om ons eenige
kennis te verschaffen op dit gebied, had
onze moderator een vergadering onder ons
belegd, waarin het bestuur gekozen werd en
wij een kans kregen, om alles te vragen over
't Vincentius-werk, wat we maar wilden we-

ten. Onze moderator zette ons de werking
van onze conferentie uiteen, zooals hij zich
die dacht: Dinsdag-'s middags op huisbezoek
met eenige heeren uit Kerkrade, die zoo wel-

willend waren geweest die bepaalde tijd
voor ons vrij te maken, en onmiddellijk
daarna vergadering over het gehouden huis-
bezoek. Het bestuur was het met dit voor-

stel eens, terwijl het ook eenige zaken regel-
de voor onze conferentie, zoo als het bestel-
len van een paar abonnementen op het
"Maandblad der Vincentius Vereeniging in
Nederland".

Onze conferentie was echter niet zelfstan-

dig, maar werkte samen met die van Kerk-
rade; op de eerste plaats, om ons op de
hoogte te brengen van de werkwijze van
de Vincentius Vereeniging, vervolgens, om-
dat onze financiën het nog niet toelieten, dat
wij zelfstandig werkten. Dit laatste was voor
ons een zeer teer punt: hoe kwamen wij aan

) geregelde inkomsten, buiten de collectes op
de vergadering? Een Vincentius Vereeni-
ging is mt de aard der zaak een vereeni-
ging, die een gemeenschap achter zich moet
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hebben, zo 0 ar.., dat het geval is in de steden,
waar de parochies achter haar staan, maar
ook wij moesten een communiteit achter ons
hebben, die onze financiëele ruggesteun zou
zijn en ons bestaansrecht moest verschaffen.

Ook op dit punt was er voor ons gezorgd,
want het werd ons toegestaan, een jaarlijk-
sche collecte te houden niet alleen onder de

heeren, welke f 96.- opbracht, maar ook
onder onze mede-studenten. Zij vormen de
gemeenschap, die onze conferentie als iets
onmisbaars noodig heeft. Dat zij dit ten
volle begrepen hebben, blijkt uit de op-
brengst van de jaarlijksche collecte (+ f 45)
en wij zijn hen er dankbaar voor, dat zij
ingezien hebben, dat ook zij, al zijn zij stu-
denten, sociaal moeten voelen en dit kunnen

uiten door hun Vincentius Vereeniging door
gebed en daad te steunen. Als wij hier de
jaarcollecte memoreeren, gaan vanzelf onze
gevoelens van dankbaarheid uit naar den

Zeereerw. Heer Dr. R. Huysmans, die, geheel
belangeloos, op die dag de preek hield voor
de Vincentius Vereeniging. Hij is het vooral
geweest, die door zijn preek de Vincentius
Vereeniging populair gemaakt heeft onder
de studenten en daarvoor kunnen wij hem
niet dankbaar genoeg zijn.

Zooals bij iedere Vincentius Vereeniging
kregen ook wij een magazijn, dat. in het be-
gin een zeer arme indruk maakte. Maar onze
onvermoeide moderator buitte alle kansen,
die zich voordeden, uit, om de voorraad van

ons magazijn uit te breiden. Zoo zorgde hij
er voor, dat de gevonden voorwerpen, die
op het eind van een trimester niet terugge-
haald werden, aan ons magazijn toegewezen
werden en dat eveneens zulks geschiedde
met de restanten van de wascn. Aan het

magazijn is tevens een bibliotheek verbon-
den en aan onzen prefect komt de eer toe,
dat hij de eerste tientallen boeken geleverd
heeft, die langzamerhand aangroeiden en
nog steeds vermeerderen door de bijdragen
van heeren en studenten.

Het hoogtepunt van onze conferentie is
en blijft het huisbezoek. Heel begrijpelijk is
het, dat dit voor de eerste keer een sensatie
van hooger gehalte was voor ons, alhoewel
deze bij de niet-Limburgers eenigszins ge-
temperd werd door hun onbekendheid met



het zuidelijk dialect. Maar zulke kleine on-
gemakken zien wij graag over het hoofd,
vergeleken bij de ellende en bittere armoe-
de, die in sommige gezinnen heerschen. Het
is jammer, dat niet alle studenten op huis-
bezoek kunnen gaan, want dan zou een an-
dere wereld voor hen opengaan, waardoor zij
diep sociaal-voelend en medelevend zouden
worden.

In de vergaderingen na het huisbezoek,
komt soms tot uiting, dat wij weinig van de
sociale toestanden in realiteit weten en wij
vullen dan datgene, wat ontbreekt, aan, door
er over te spreken en naar de aanvullingen
van onzen moderator te luisteren. Zoo wordt
indirect het eerste punt van het reglement
in toepassing gebracht: zelfheiliging der
leden.

In het begin van het derde trimester gin-
gen wij allen op huisbezoek en zoodoende
ontwikkelden wij ons allen geleidelijk in het
Vincentius-werk. Als vanzelfsprekend ont-
stond zoo het verlangen bij ons om zelf-
standig, los van de conferentie van Kerk-
rade, te mogen werken. Bij de eerste ver-
~adering had de Heer Mr. Dr. L. Regout
ons toegezegd. dat hij in de loop van het
jaar onze vergadering zou komen bezoeken,
om te zien of alles volgens reglement ging
en om de mogelijkheid van zelfstandig gaan
werken te bespreken. De Heer Mr. Dr. L.
Regout heeft ons niet teleurgesteld, maar
heeft einde Mei een onzer vergaderingen
bezocht en hierin uitte hij z'n groote vol-
doening over het feit, dat wij de Vincen-
tius-idee zoo goed begrepen hadden en zoo
enthousiast waren over het Vincentius-
werk. Hij zeide verder, dat onze conferen-
tie de bijzondere belangstelling genoot van
de Hoofdraad te Den Haag, omdat wij een
van de eerste Jongeren-conferenties zijn in
Nederland. Aangaande onze zelfstandigheid
merkte hij op, dat volgens zijn meening
deze abs()luut gewaarborgd was en dat wij,
al zou de officiëele inlijving van onze con-
ferentie nog wel eenige tijd op zich laten
wachten, daar de Hoofdraad in deze lang-
zaam te werk gaat, toch konden handelen
en doen, alsof wij zelfstandig waren. Wij
moesten echter steeds het contact met de
Bijzondere Raad van Kerkrade bewaren.

44

Zeer begrijpelijk waren wij den Heer Mr.
Dr. L. Regout zeer dankbaar voor zijn waar-
deerende woorden en onmiddellijk werd er
besloten, om bij het begin van 't nieuwe
schooljaar zelfstandig de ons toegewezen I

gezinnen te bezoeken en te steunen. Zoo zul-
len wij 't volgend jaar zelfstandig gaan wer-
ken en met ons eigen "kapitaal" de gezinnen
onderhouden, die ons aangewezen worden,
al zijn wij nog niet officieel erkend als zoo-
danig door de Hoofdraad.

Als wij op het eind van dit schooljaar
terugblikken op de geschiedenis van onze
conferentie en zien, dat zij, een goed half
jaar bestaand, al zoo'n uitbreiding en funda-
ment verkregen heeft, dat haar zelfstandig-
heid gewaarborgd is, dan kunnen wij niet
anders dan besluiten, dat haar bestaansrecht
absoluut gewettigd is. Daarom gaat op het
eind van 't jaar, nu wij er een gelegenheid
voor hebben, onze oprechte dank uit naar
onzen Directeur, die welwillend heeft toe-
gestaan, dat hier een conferentie opgericht
werd. Ook memoreeren wij gaarne onze
stille gevers, die zoowel geldelijk als in na-
tura onze conferentie gesteund hebben en
daardoor blijk hebben gegeven hun Vincen-
tius Vereeniging te begrijpen en zich er
geestelijk mee verwant te voelen.

Moge dit jaarverslag er toe bijdragen, dat
onze conferentie en haar werking meer be-
kend wordt en meer geestelijke en tijdelijke
steun verwerft, zoodat in de komende jaren
de Vincentius Vereeniging kan uitgroeien
tot een machtige organisatie, die veel leed
en ellende verzacht in de omstreken van
Rolduc.

HERMAN SCHOEMAKER,
Secretaris.

Financiëel verslag over 't afgeloopen jaar:
Ontvangsten:

Collectes gewone vergadering
Liefdadigheidspreek.
Collectes buiten vergadering
Verschillende ontvangsten

f 31.41
" 46.25
" 176.00
" 159.65

Totaal f 413.31

Uitgaven bedroegen in totaal. . f 62.36

pï'èt Schoren,
penningm.



" .Jeugd van
Nederland dommelt
toch niet in! Besef 't
gevaar, "Redt ons
volk en ons vader-
land van de dreigen-
de ondergang", zoo
bezwoeren ons onze
bisschoppen. Bidt,
versterk u, voert ac-
tie vóór God, tegen
de goddeloosheid on-
zer dagen. Denkt aan
onze broeders en zus-
ters in 't arm:e Span-
. I "Je.. ... .

Deze woorden uit
"Jonge Adel" (tijd-
schrift voor Francis-
caansche Jongeren)
van November 1936 deed 't bestuur der Der-
de Orde besluiten hieraan 'n vergadering te
wijden, die de eerste stoot gaf in deze rich-
ting: onze dagelijksche plichten en offertjes
kunnen veel goed doen en goed maken wat
anderen, misleid misschien, misdoen. Door
'n collecte konden we 'n klein stoffelijk
offert je brengen voor 't Pro-Deo-Comité in
Heemstede. Om deze actueele actie ook on-
der de jongens levend te houden, werd be-
sloten ieder trimester 'n buiten-kerkelijke
vergadering van de D. O. in die geest te be-
leggen, om steeds weer de jongens 't groote
gevaar te doen beseffen. De eerste lezing
werd gehouden in Juni: "Communisme en
godlooze beweging in Nederland".

't Nieuwe schooljaar! Vasthouden, organi-
seeren, concretiseeren wat begonnen is, liefst
tezamen met missievereeniging (M. V.) en
Maria Congregatie (M. C). De propaganda-
vergadering der D. O. van September 1937
wordt eraan gewijd. Er wordt gezocht en
geprobeerd, maar alles moet zich geleidelijk
ontwikkelen. De D. O. zet haar actie voort:
December: lezing over Spanje, gebed, maan-
delijksche H. Communie.

23 Febr. 1938 werd 'n samenwerkend co-
mité van actie voor God opgericht, samen-
gesteld uit de besturen van D. 0., M. C. en
M. V., om de tentoonstelling Pro Deo te
organiseeren. Hier brengen we onze harte-

lijke dank aan den
Directeur der D. O.
die zooveel gedaan
heeft voor 't tot-
standkomen hiervan.
Flink wordt er aan-
gepakt, we willen de
eerste keer goed voor
den dag komen. De
oude aula staat ons
ter beschikking, 'n
wedstrijd wordt op
touw gezet voor re-
clame-teekenaars. . . .

groote deelname!
5 Maart 's avonds

na 't souper werd
door den Eerw. fra-
ter J. Baeten S.J.
oud-Rolducien, den

samensteller van de tentoonstelling, 'n in-
leiding hierop gegeven. Allereerst geeft
hij de strijd van de tegenwoordige tijd
aan, de strijd van verlossingsidealen, om dan.
in korte trekken 't Communistische verlos-
singsidee naar voren te brengen. Tot slot 'n
korte uiteenzetting van de tentoonstelling:
't doel ervan is de anti-godsdienstigheid aan-
schouwelijk te maken en daardoor aan te
toon en de noodzakelijkheid van onze Pro-
Deo-Actie. 6 Maart voor de Hoogmis opent
de Boog. Eerw. Heer Directeur de tentoon-
stelling. Op 't tooneel staat tusschen bloe-
men 'n beeld van 't H. Hart, den waren Ver-
losser. In 't rond langs de muren staan de
tafels met tijdschriften, boeken, brochures
en spotprenten. Allereerst de roode afdee-
ling waar de hamer met sikkel en de gebalde
vuist, die 't kruis bedreigt, duidelijk de
openlijke aanval op God en godsdienst aan-
geven. Vervolgens de blauwe afdeeling: de
duivel in menschengedaante, geheime pro-
paganda, volksfront, sportvereenigingen, ver-
eenigingen tot bevordering der cultuur enz.
cnz. Alles met 't zelfde doel. En dan 't kruis
met den gestorven Christus, de gele afdee-
ling, onze propaganda! Tenslotte onze recla-
me in propaganda-teekeningen waarvQor
we de teekenaars hartelijk danken. En j dit
alles opgevroolijkt met groen en bloemen.
't Geheel maakte 'n keurige indruk, de glorie



van de oude aula is voor 'n oogenblikje her-
leefd. De belangstelling is enorm. De eerw.
Pater Ba,~ten zelf geeft uitleg en schijnt on-
vermoeibaar. De brochures worden veel ge-
kocht en velen toonen bijzondere belangstel-
ling. De tentoonstelling is reuze geslaagd. We
moeten dan ook onze oprechte dank bren-
gen aan den HoogEerw. Heer Directeur
en Mhr. Provisor voor alle hulp en steun.
Nu is 't zaak 't opgewekte enthousiasme
levendig te houden. 't Comité zal nu 'n juiste
aanpassing aan 't Rolducsche leven voor on-
ze actie moeten zoeken, vooral daar 't geen
nieuwe vereeniging moet worden, maar
slechts 'n punt van actie blijven in onze
bestaande vereenigingen. Geen gemakkelijke
taak, en 'n juiste vorm hebben we nog niet
gevonden. Aan de Paaschloterij der Pro
Deo-actie werd flink meegedaan en ruim
zestig kaarten verdwenen van Rolduc.

26 Mei is voor onze actie nog 'n mooie
dag geweest. Mr. Alph. Diepenbrock was op
Rolduc. Na de Hoogmis hield hij voor ons
'n zeer interessante lezing over de stand van
geloof en ongeloof, van godsdienst en gods-
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bestrijding hier in ons land. Tot onze groote
verwondering hoorden we toen, dat ook hier
in ons klein rustig landje niet alles zoo roos-
kleurig is, dat ook hier godshaat bestaat en
nog meer onverschilligheid in geloofszaken.
En we zagen toen duidelijk 't nut in van de
strijd voor God ook in Nederland en begre-
pen, dat er van ons over enkele jaren in de
wereld veel gevraagd en verwacht wordt, dat
we in heel ons leven katholiek zijn.

Als we zoo dit jaar overzien, ons eerste
jaar van eigenlijke actie, moeten we ruim-

schoots tevreden zijn. Daar we nog steeds
zoeken naar 'n juiste vorm, besloten we 't

comité van samenwerking voorloopig aan te
houden en te werken aan de innerlijke ver-
dieping van de comité-leden door bestudee-

ring van actueele onderwerpen op gods-
dienstig en sociaal-economisch gebied, om
zoo ook van nut te zijn voor de samenwer-
kende vereenigingen. Moge onze actie er iets
toe bijdragen, dat zij die Rolduc verlaten
Katholiek zijn in heel hun leven!!

Em. Vallen, Voorzitter.

W. Motké, Secretmis.
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Academie "Sint Augustinus"

Voorzitter: Piet Coenen.
Vice-Voorzitter: Pierre Jochems.
Secretaris: Piet Bongarts.
Moderator: Drs. L. Janssen.
Sinds Januari 1938: Dr. R. H. A. Huysmans.

Omdat elk nieuw jaar voor onze Academie
een nieuw beginnen beteekent, is het ook
goed ons aan het begin van dat jaar te be-
zinnen op de waarde en de plaats van de
Academie in het komende studiejaar. Daar-
van waren we zéér overtuigd en probeerden
die waarde en plaats nader aan te geven.

Waarde wèrd haar toegekend, want zeer
goed merkbaar heerschte er 'n stemming,
de vergaderingen niet enkel te zien als een
aangename zondagsche afwisseling. Met dit
al wil" ik slechts zeggen: dat er 'n verlangen
was iets te geven en te ontvangen door on-
derlinge mededeeling van elkanders belang-
stelling en verworvenheden.

Samenvattend zou misschien onze gemeen-
schappelijke opvatting als volgt zijn weer te
geven: Door onze studiewerkzaamheden
voor de klas - die heel zeker vóórgaan -

moeten we het uitzicht op onze omgeving
niet verliezen. Wij, toekomstige leiders van
ons Limburgsche volk, mogen niet als toe-
schouwers blijven staan langs de levens-
straat, waarlangs dit volk gaat. Wij moeten
zijn schoonste krachten leeren zien en ons

buigen over zijn diepten. Dat kunnen we op
de eerste plaats doen door ons te interes-
seeren voor zijn kunst en zijn kennis, zijn
historie en volksgebruiken, zijn sociale pro-
blemen en zijn techniek.

Op de tweede plaats moeten we ook op
zoek gaan naar de verheven bloeiperioden
van de menschelijke geest buiten onze eigen,
tenslotte enge, grenzen.

Wij moeten een wijdheid van blik ver-
werven, om later ver vooruit te kunnen zien.
De grootedenkers en leiders van de mensch-
heid, door de eeuwen heen, moeten we be-
luisteren om door hun wijsheid zelf te
groeien en dan als 'n sterk mensch voor
onze broeders te staan.

Juist in onze Academie kunnen we van

onze aanraking met een van die gebieden
getuigen.

Zóó begonnen we dit Academiejaar, waar-
op we nu even gaan terugzien. Schitterend
waren onze plannen en onze Moderator, Drs.
L. Janssen, gaf ons moed en volgde met
belangstelling onze niet altijd even interes-
sante beweringen. Maar niet erg lang bleef
hij bij ons. Onder de Kerstvacantie werd hij
benoemd tot Pastoor te Mechelen. Wij zeg-
gen hem hier nog eens dank voor zijn moei-
ten en rustige leiding.

Bij het begin van het tweede trimester
kregen we een nieuwen Moderator: Dr. R.
H. A. Huysmans. Reeds langer en op an-
dere plaatsen deelde hij ons zijn kennis en
zijn wetenschap mee, maar hij scheen ons
nàg meer te willen geven. Aan het einde
van dit jaar mogen we hem zeker wel be-
danken voor zijn spontane hulp in debatten
en voor zijn ophelderingen, wanneer wij
vastraakten of tekort schoten.

Tot nu toe zagen we het programma, dat
we ontwierpen in het begin van het jaar
en 'n buitengewoon voorval uit ons Acade-
mie-leven. Nu moeten we 'ns gaan zien naar
de resultaten van dit jaar. Reeds de eerste
blik langs de rij van lezingen en causerieën
doet zeer frisch aan. Op zich zelf zegt dit
natuurlijk nog niets, maar laat ik er direct
aan toevoegen dat achter die titels iets
leefde. Niet alle lezingen en causerieën wa-
ren even goed, dat spreekt vanzelf, maar
dikwijls waren ze toch interessant en soms
boeiend. Opvallend is het, dat er dit jaar
zooveel lezingen en causerieën waren over
personen: grooten, heiligen of veel-bespro-
ken mannen, die vlak bij ons of veraf ge-
leefd hadden of nog leven. Velen vonden de
rij van besproken personen te lang, daar wil
ik niet over oordeelen. In elk geval be-
schouw ik dit als de groote winst van dit
jaar: dat er bij de bespreking van die per-
sonen niet alleen maar een paar dozijn blad-
zijden met jaartallen en alle mogelijke feit-
jes uit hun leven werden gevuld; de aan-
dacht was dieper gegaan, en had zich gebo-
gen over het licht van binnen, over de span-



ningen in die levens. Zo kwam dikwijls een
groot mensch, die ons allen iets te geven
had, nader bij ons.

VVe zagen voor onze verwonderde oogen
onzen Limburgschen priester-dichter Jac.
Schreurs, met zijn fijn gebaar en vervoerde
stem, den kolossale~ mensch Chesterton met
zijn spitse geest, om dan te stijgen in "Hei-
ligen en Heiligenlevens" naar zeer zuivere
en lichte gebieden, waaruit we boordevol
van vreugde weer terugkeerden. VVij volgden
St. Petrus Canisius op zijn tochten en in zijn
harde werken om de Kerk te stutten en de

hoofden van de menschen te doen buigen.
VVij beluisterden de roepende stem van Le
Sage ten Broek om de Nederlandsche Ka-
tholieken te wekken uit hun gemoedelijk
slaapleven. Schoon groeide voor ons de ge-
stalte van St. Thomas More, die de diepe
zin van het leven had verstaan en beleefde

tot in zijn pijnlijkste consequenties. Dan
vernamen we nog de levensgang en de
groote idealen van den jonggestorven
Vlaamschen priester Edward Poppe, wiens
geest voortleeft in onze jeugdorganisaties,
en verder nog de groote daden van Dr.
Abraham Kuyper, die onze eerbied verdient,
ook al stond hij niet aan onze zijde. De rij
van personen voor wie onze aandacht ge-
vraagd werd, werd besloten met Savonarola,
wiens leven iets heeft van een sprookje.

Enkele andere lezingen werden nog ge-
houden n.l. over Spanje en de Verkennerij,
terwijl ook nog het Spiritisme een beurt
kreeg.

Met de causerieën pasten we dit jaar een
andere methode toe. VVe besloten in het

begin van het jaar 'den causeur zijn program
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te laten afwerken en dan vragen te stellen.
Hiermee hebben we enkele prachtresultaten
bereikt. Ik denk hier aan de causerie over
"Hitler" en "Het Hammond-orgel". Zeer
vlot en met kennis van zaken werden deze
problemen behandeld. In de overige cause-
rieën was vooral de onwennigheid merkbaar
om voor publiek gewoon wat te zeggen zon-
der het woordelijk af te lezen. Er waren nog
causerieën over: "Vliegwezen", "De Kerke-
lijke Staat", "Anglicanisme", "Mgr. Zwij-
sen", "De Vulgaat", "Hoge Hoeden en Pant-
serplaten", en "Mussolini". Soms lokten deze
causerieën prachtige debatten uit, waarin
verschillende meeningen zoolang langs
elkaar schuurden, totdat er van de een of
de andere niets meer over was.

Tot slot nog het stiefkindje: de critiek.
Ook dit jaar was de critiek weer het meest
verwaarloosde wezentje. Ze beperkte zich
veel te veel tot 'n kort resumé van wat de
inleider gezegd had, zonder dat de criticus
zijn houding bepaalde tegenover de lezing,
noch tegenover de zienswijze van den inlei-
der. Ofschoon dus de critieken over het
algemeen niet zoo bijzonder waren, wAren
ook hier weer enkele zeer goede, die als
model zouden kunnen dienen. In dit opzicht
kan en moest eigenlijk nog veel verbeterd
worden.

Dat is in groote lijnen de gang van dit
Académiejaar. De leden hebben zeker de
gelegenheid gehad veel te winnen door het
goede en boeiende dat ons geboden werd.

Moge dit zoo blijven en nog vermeerderd
worden in het volgende jaar.

PIET BONGARTS.

............

Academie "Alberdingk Thijm"
Voorzitters: Antoon Nelissen,

Hans Bertels.
Bob Gelhard.
Or. J. Boosten.

Secretaris:
Moderator:

Het is zoo de gewoonte dat men aan het
eind van een jaar, balans gaat opmaken.

Nu weer een Academiejaar wordt afge-
sloten, is 't goed eens stil te staan en te

kijken hoe het saldo van dit jaar is uitge.
vallen.

Bij een instelling als deze is 't onmogelijk
balans op te maken aan de hand van getal-
len, en we zullen ons daarom richten naar
artikel I van ons reglement, waarin 't doel
van de academie omschreven is n.l. ,,'t be-
vorderen van de algemeene ontwikkeling
harer leden, in gezellig samenzijn."
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Is dat doel bereikt, dan kunnen we spre-
ken van een batig saldo, is dat niet 't geval,
dan moeten we een nadeelig saldo aanvaar-
den.

Om het saldo te bepalen zullen we de
Academie-gebeurtenissen van dit jaar zoo-
veel mogelijk objectief bekijken, aan de hand
van de programmapunten van onze wekelijk-
sche vergaderingen.

Bij het doorlezen van de verslagen der ver-
gadering is een groote veelzijdigheid in de
keuze van de onderwerpen voor het hoofd-
opst(el op te merken.

Uit de wereld van de muziek werden de
componisten Bruckner en Strausz besproken,
uit de literatuurgeschiedenis werden Guido
Gezelle, Rodenbach, Ibsen, Poesjkin, Gogol,
Dostojewski, Tolstoj en Dickens belicht.

Ook sociale onderwerpen als "Gemeen-
schap en Ordening", "De massa-afval van
het proletariaat" werden aangepakt. Met ,,'t
Verval van het hedendaagsche tooneel" en
't hoofdopstelover "Hitler" en over "Gif-
gas" werden enkele actueele kwesties op de
voorgrond gesteld.

Tenslotte werden enkele beschrijvende
hoofdopstellen voorgelezen zooals "Amster-
dam" en "De kerk van Rolduc".

De critieken waren over 't algemeen goed
verzorgd, al kan op dit gebied in de toe-
komst nog veel verbetering komen, vooral
door meer aandacht te besteden aan het op-
bouwende element in de critiek.

Op enkele uitzonderingen na, liepen de
improvisaties vlot van stapel; er werd over
't algemeen voldoende zorg aan besteed en
't gebruik van aanteekeningen werd tot een
minimum beperkt.

De improvisaties "klassieke opvoeding" .
en "kunst in 't algemeen" mogen wel als de
beste van 't jaar beschouwd worden, daar
ze berustten op een geheel eigen gedachten-
gang van de improvisatoren.

Het debatpeil kwam tot een ongekende
hoogte.

De voordrachten kwamen dit jaar eenigs-
zins in 't gedrang, daar de tijd van onze
vergaderingen beperkt is, en 't debat steeds
veel tijd in beslag nam.

Ziehier de Academiefeiten, de posten van
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de academie balans van dit jaar. Laten we
nu overgaan tot de preciseering van die fei-
ten en het bepalen van het saldo.

Uit de veelzijdigheid van de onderwerpen
die besproken zijn in hoofdopstel en impro-
visatie, blijkt dat de academieleden de gele-
genheid gehad hebben zich op verschillend
gebied te oriënteeren.

Uit de uitgebreide debatten blijkt, dat de
diverse hoofdopstellers en improvisatoren de
academieleden voor hun verschillende onder-
werpen hebben weten te interesseeren.

Hieruit meen ik te mogen besluiten dat
de academie dit jaar zoo 't eerste deel van
haar doel: 't bevorderen van de algemeene
ontwikkeling, heeft bereikt.

Wel komt dan natuurlijk nog een persoon-
lijke factor: namelijk 't profijt dat ieder lid
op zich uit de vergaderingen weet te trekken.

't Tweede deel van het doel der academie
beoogt de geest in de vereeniging.

We mogen dit jaar spreken van een bij-
zondere toewijding van den Zeereerwaarden
Heer Moderator, de achtereenvolgende voor-
zitters en "last not least" van de meeste van
onze academieleden, hetgeen duidelijk ge-
ïllustreerd wordt door 't aanpakken van de
mooie maar zware sociale onderwerpen, door
't houden van vrijwillige lezingen, causerieën,
improvisaties en voordrachten.

Dat is een schitterende geest in een ver-
eeniging, die alle, overal wel eens voorko-
mende, onaangenaamheden of scherpte in
eritiek of debat doet vergeten.

Na bovenstaande overpeinzingen mogen
we met een gerust hart constateeren, dat de
balans dit jaar een batig saldo heeft opge-
leverd, en hier is een woord van dank aan
allen, die dit jaar hebben meegewerkt om de
academie tot grootere bloei te brengen,
zeker op zijn plaats, en vooral ook denken
we hier aan voorzitter Antoon Nelissen, die
zijn taak, wegens ziekte, in de loop van dit
academiejaar moest neerleggen.

Moge de Academie Alberdingk Thijm nog
lange jaren met vrucht meewerken aan de
vorming van de toekomstige intellectueele
katholieke mannen van Nederland!

BOB GELHARD.



25 September:

Concert door het Muziekkorps
van Staatsmijn Emma.

Programmä:

N ederlal1ds Volkslied.

1. 011 the Quarter Deck, march
2. Un tour de Bandits, ouverture
3. "Czardas" aus der Geist der

Woiwoden
4. Tesore Mio Valse de
5. Maritana Ouverture de

6. Doornroosjes Bruidsvaart, ka-
rakterstuk

7. Ballet d'!soline (in 5 deelen)
8. Judex (Andante maestosio)
9. Slavonic Rhapsody

10. Semper fidelis, march
Limburgs Volkslied.

K. Alford.
F. Suppé.

A. Grossmann.
E. Becucci.
Wallage.

M. Rhode.
A. Messager.
Ch. Gounod.
C. Friedeman.
J. Souza.

Missie-Zondag 26 September:

Film-programma:

1. Documentaire film: "Tessiner Herbstlied".
2. "Bloed over Japan".

"Tessiner Herbstlied" is een film van Her-

bert Dreyer, waarin deze cineast op niet on-
verdienstelijke wijze ons een beeld geeft van
de romantische omgeving van Tessina. Of-
schoon deze film ons wel op goede photo-
graphie vergast, is het geheel toch niet erg
vlottend. De begeleidende muziek is echter

van die kwaliteit, dat zij ons deze fout doet
vergeven. Getoond wordt ons Tessina met
zijn omgeving, zijn bewoners en zijn nijver-
heid.

Na deze inleidende film verschijnt de
hoofdfilm: "Bloed over Japan" op 't linnen
venster. Deze werd op een voor die tijd
tamelijk goede manier geregisseerd door den
Japanschen cineast Ikeda. Het verhaal han-
delt over de eerste Japansche miutelaren en
wordt hier en daar zoo verfilmd, dat het
ons meer belachelijk dan serieus toeschijnt.
We denken b.v. aan de aardbeving, de
zwaardvechters, aan de overdreven mimiek

en het gebarenspel. Dit laatste is een gevolg
van 't feit, dat we hier geen "talkie", maar
een "stomme" film voor ons hebben. Wil hij
dus eenigszins verstaanbaar zijn, dan moeten
de mimiek en gebaren sterk overdreven wor-
den. De beeldwisseling is voor een film als
deze veel te zwak, zoodat er van het filmisch
rhythme ook niet 'veel terecht komt. Men
bedenke echter, dat de film niet zoo nieuw

meer is. Ook moet nog gewezen worden op
een storende invloed, die veel van het mooie
deed verloren gaan. Hij was namelijk origi-
neen "stom" en is later nagesynchroniseerd
met niet al te mooi orgelspel. Na deze be-
werking heeft men stomme teksten inge-
lascht, waardoor het verhaal en het geluid
herhaaldelijk wordt afgebroken door van-



zelf-sprekende teksten, die het verhaal niet
veel duidelijker maken.

Ondanks deze tekortkomingen een zeer
interessante en boeiende film! Hij is gewor-
den een der merkwaardigste meesterwerken
van de Christelijk-Japansche filmkunst. Geen
wonder dan ook, dat dit katholieke werk

zelfs in 't heidensche Japan groote ontroe-
ring en bewondering gewekt heeft, en ook in
Europa met respect en aandacht genoten is.
We durven dan ook gerust beweren, dat alle
jongens deze Missie-avond onder de indruk
waren; nog dikwijls zullen zij terugdenken
aan de ontberingen en het wreede lijden der
eerste Japansche martelaren voor het ware
geloof.

Inhoud: Het stuk speelt in 1596. De mi-
kado had zijn gezag en macht moeten af-
staan aan een militair dictator, Hideyoshi,
die feitelijk het rijk overheerschte. Aanvan-
kelijk was deze den Christenen nier onge-
negen. In het jaar 1593 kwam een aantal
Spaansche Franciscanen naar Japan, pries-
ters dus uit het destijds zoo machtige Span-
je. Hideyoshi waagde 't niet hun de toegang

tot het Japansche rij,k te ontzeggen; hij ver-
bood hen alleen in de hoofdstad in 't open-
baar te prediken en het Evangelie te verkon-
digen. In de andere steden stond het hun
vrij kerken te bouwen en bekeerlingen te .
maken. De missionarissen toonen o.a. bij
een aardbeving, die de bevolking danig teis-
terde, hun naastenliefde, met 't gevolg, dat
zich velen bekeeren. Steeds meer worden ze

door het volk geëerbiedigd, hetgeen de amb-
tenaren aanzet om met hernieuwde listen de

missionarissen bij het hof te beschuldigen.
Zonder resultaat. Totdat op zekere dag een
Spaansch oorlogschip door een storm op de
kust geworpen wordt. De missionarissen
worden nu van landverraad beschuldigd en
de machtswellusteling beval nu alle Euro-
peanen gev~gen te nemen. Terwijl de Fran-
ciscanen, die zich voor het gezamenlijk ge-
bed in hun kerk vereenigd hebben, naar de
kerker gesleurd worden, stroom en van alle
kanten de christenen toe om met hun dier-

bare priesters te worden gedood. De slacht-
offers worden tot de dood des kruises ver-

oordeeld. In Nagasaki gaven zij onder het
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zingen van het "Te Deum" hun zielen aan

God terug. H. Fr.

Dinsdag 5 October:

Openlucht -- variété -- arena.

Christ Robinson, wereldkampioen
gewicht heffen

Olympiade Amsterdam, niet ver....
schillende medewerkers.

Programma:
1. Ballet-dans.
2. Optreden van Christ Robinson: geweldige

krachttoeren.
3. Miss Willy, het slangenmeisje.
3. Miss Olga aan de ringen, aan de trapeze.

P a u z e. - komisch intermezzo.
5. De man met het ijzeren hoofd.
6. Het meisje in de knoop.
7. Dansende acrobaten en poppen-dans.

10 October: 1ste Uitgangsdag,
1ste trimester:

Filmprogramma.
1. Film-Journaal.
2. Teekenfilm.

3. Charlie Chaplin in "The Vagebond".
4. Patrouillewagen 99.

Het eerste half trimester bracht ons dit

jaar een zeer gevarieerd programma. We
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zagen actualiteiten uit alle landen, b.v. de
tewaterlating van de Piet Hein, de luchtver-
dedigingsdag te Scheveningen, en als extra-
reportage: de inwijding van de Mariakapel
te Kerkrade, waarbij we tot onze groote
verrassing vanaf het doek aangegaapt wer-
den door enkele ons welbekende gezichten.
N a deze werkelijkheid kwamen we in de we-
reld der fantasie en moesten we lachen om

den dapperen kleermaker, die in "the vailent
tailor" vele heldendaden verrichtte. Even

ging het licht op in de zaal en daarna pre-
senteerde de Ufa ons de Partijdag te Neu-
renberg en de Italiaansche legermanoeuvres.

Een levendige drukte kondigde ons de
komst aan van Charlie Chaplin in "De land-
looper", en weldra zien we dan ook de ons
zoo welbekende schoenen, wandelstok en
bolhoedje van een onzer grootste kunste-
naars op filmgebied. Lachen moeten we met
de achtervolgingen van den verdrukten
Charlie, en al gauw liggen zijn tegenstanders
tegen de grond. Charlie wordt landlooper.
Hij komt als zoo danig onder de zigeuners
terecht, waar hij de onontbeerlijke "she"
ontmoet. Deze "she" is een door de zigeu-
ners gestolen meisje. Hij en zij trekken met
een gestolen woonwagen de wereld in, na
eerst het zigeunerkamp tijdelijk onschade-
lijk gemaakt te hebben. Een kunstschilder
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zorgt er voor, dat de gestolen dochter weer
in 't ouderlijk huis terecht komt. Misschien
is het wel eens goed zich af te vragen, waar-
voor eigenlijk het applaus dient na een jour-
naal of film. Geldt het de spelers, die niet
eens weten, dat hier ter eere van hen in de
handen geklapt wordt? Of gold het de Piet
Hein, omdat het zoo'n mooi schip is? Voor
degenen, die meen en, dat het zoo hoort, zij
hier opgemerkt, dat zulks in de buitenwereld
niet gebruikelijk is.

Na dit bijprogram verscheen tot slot de
hoofdfilm op het doek. "Car 99" - Patrouille-
wagen 99, zooals de Nederlandsche titel
luidt - is een van de vele politie films die
in Amerika gemaakt worden. Deze onder-
scheidt zich van zijn voorgangers door zijn
vlot tempo en zijn sensationeele inhoud.
Vanaf het begin werden we al meegesleurd
in de wereld van sensatie, in de politiewe-
reld. Op een heel aardige wijze wordt hier
een gefantaseerd politie-avontuur uitgewerkt.
Eerst zien we hoe in Amerika, het land van
de gangsters, de politie wordt opgeleid en
gedrild. In het begin treedt reeds de hoofd-
persoon, Ross, op de voorgrond. Hij is ver-
liefd op Mary, de telefoonjuffrouw van het
dorpje, waar hij hoopt aangesteld te worden.
We maken kennis met den leider van de

"Vijf Azen Bende", die zich als professor
op de hoogte stelt van het politiebedrijf o.a
van: het vernuftig ingerichte radiostation,
door middel waarvan de politie voeling
houdt met haar patrouilleauto's, die door de
geheele staat Michigan verspreid zijn. De
sheriff zelf laat hem dit alles zien. Van deze

kennis maken ze gebruik om hun plan uit
te voeren. Door een valsch alarm wordt de

politie uit haar tenten gelokt en de "Vijf
Azen Bende" kan ongestoord te werk gaan.
Als operatiebasis hebben zij een bank uitge-
kozen. Deze wordt overvallen en de "Vijf

Azen" gaan er met de buit van door. De
politie echter, door niets van haar stuk ge-
bracht, begint nu de achtervolging; de gang-
sters ontsnappen. Een politieman valt helaas
als het slachtoffer van zijn plicht. Ross, die
ontslagen was, omdat hij den "professor"
eens had laten ontsnappen, begint de achter-
volging. De vluchtende bandieten willen het
vliegveld bereiken, waar een vliegtuig hen



wacht. Ross krijgt door een list een aanwij-
zing in die richting, en weldra zit hij met
zijn motor achter de bewuste auto der mis-
dadigers. De afstand wordt steeds kleiner en
met een sensationeele sprong zit Ross op
de treeplank en dwingt hen met zijn revol-
ver tot stoppen. De film eindigt met vol-
ledig eerherstel voor Ross en de gelukkige
vereeniging van Mary en Ross.

In goede stemming en zeer voldaan over
deze wèl geslaagde avond verlaten allen de
zaal.

H. Fr.

Pilmavond

31 October.
Programma:

1. Een lied van de Aarde, door Svend Noldan.
2. Een Paaschgebruik en een excentrieke kip.
3. Teekenfilm.

Deze dag bracht ons een dubbele verras-
sing. Op de eerste plaats werd ons zonder
meer een filmvoorstelling aangeboden, en op
de tweede plaats kregen we deze keer niet
een film van het gewone kaliber, maar een
eerste-klas kunstfilm.

De tweede film die ons een zeer oud
Paaschgebruik (eieren zoeken) liet zien, en
op de koop toe nog een gedresseerde kip
die in een klas eieren legt, was van den heer
H. Leufkens uit Heerlen. Ofschoon we allen
moeten erkennen, dat deze heer schitterende
foto's maakt, schijnt hij nog niet tot het
wezen van de film te zijn doorgedrongen.
We kunnen dit werk dan ook niet beschou-
wen als een werkelijke proeve van film-
kunst. De teekenfilm was van een dergelijk
genre, dat hij hoofdzakelijk de kleineren te
genieten gaf.

Men zou beter gedaan hebben met de
hoofdfilm op het laatst te draaien, want
door de hierop volgende kleine filmpjes wer-
den vele goede indrukken vervaagd. "Een
lied der Aarde" is weliswaar geen film voor
allen, en zoo kon men bij vele jongens een
zekere teleurstelling op het gezicht lezen,
toen zij de aula verlieten. Maar geestdriftig
waren de uitlatingen van hen, die de film
hadden begrepen, vooral naar vorm en in-
houd.
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Deze film was inderdaad voor de meeste
jongens een openbaring, en wij moeten blij
zijn, dat deze film hier voor de Rolducsche
jeugd gedraaid werd.

"Een lied van de Aarde" is onder vele
moeilijkheden tot stand gekomen, vooral
door het doortastend optreden van den ini-
tiatiefnemer Svend Noldan.

Svend Noldan was eerst kunstschilder,
maar hij kon in de schilderkunst geen vol-
doening vinden, omdat hij meer wilde zeg-
gen dan hij in een schilderij kon leggen.
Daardoor kwam hij tot de film. Geldgebrek
was de voornaamste hinderpaal. Maar geluk-
kig kon de film door schenkingen van be-
langstellenden voltooid worden en hij werd
een schitterend succes. Dit getuigen de geest-
driftige beschrijvingen en de volle zalen. Uit
de recensies reeds zal iedereen wel opge-
maakt hebben, dat dit een film moest zijn
van bijzondere kwaliteiten, en bij de vertoo-
ning is ons gebleken, dat er inderdaad niet
te veel beweerd is. De bedoeling van den
cineast was duidelijk: hij wilde ons namelijk
onze verhouding aangeven ten opzichte van
de micro- en macro-kosmos. Wij menschen
bewonderen maar al te veel onze eigen
grootheid, en hebben geen oog voor alles
wat om ons heen leeft, groeit en heerscht.
Wie toch even zijn oogen opent en zich een
weinig inspant ziet voor zijn voeten een ge-
weldig .rijk, het rijk van de mier. Beschouw
dit rijk en je ziet een staat met een zoo
ultra-moderne organisatie, dat je onwille-
keurig denkt aan de "Utopia" van Thomas
More. Beschouw het rijk der planten, hoe uit
één enkel zaadj e boomen opschieten, soms
van geweldige afmetingen. Maar kijk ook
eens naar het groote rondom ons: de ge-
weldige natuurkrachten, die aardlagen doen
plooien, die de aarde doen beven. En terwijl
de heele natuur één wonder is, kijkt de
mensch toe en ziet niets, verwondert zich
over niets en bekommert zich alleen om zich
zelf. Die schoonheid van het kleine en het
groote heeft ons de film laten zien, geest-
driftig bezingt hij alles wat op of buiten de
aarde leeft of bestaat. En tusschen dat alles
staat het heerlijkste schepsel van God, de
mensch. De film heeft ons in beeld gebracht,
dat de grootheid van alle dingen betrekke-



lijk is, en dat alle aardsche grootheid ver-
geleken bij den Schepper in het niet ver-
zinkt. Onwillekeurig huiveren wij bij het
zien van al die millioenen sterren en plane-
ten, maar bang zijn we niet, omdat we in al
deze grootschheid een manifestatie zien van
de grootheid van God, den Schepper.

H. Fr.

Allerheiligen.

Gramophoonplatenconcert
in de auIa.

Programma:

1. Ludwig v. Beethoven: Egmont-ouverture, Ber!.
Philh. Orkest.

2. Franz v. Liszt: Les Préludes, Concertgebouw
Ork. Amsterdam.

3. E. H. Grieg: Elegische Melodiën:
1. Herzenswunden.

2. Letzter Frühling, Concertgeb. Orkest,
Amsterdam.

4. P. Ilj. Tschaikowsky: Pianoconcert No. 1 in
B moll, Solist A. Rubinstein.

2de Uitgangsdag, 1ste trimester.
14 November.

Filmprogramma:
1. Film-journaal.
2. Bodensee.
3. Teekenfilm.
4. Stuttgart door Ruttmann.
5. De Witte Engel.

Wanneer we dit programma overzien ko-
men we tot de conclusie, dat Rolduc zich
geen moeite gespaard heeft om het allen
naar de zin te maken. Want iedereen be-

grijpt dat het niet gemakkelijk is een zoo
heterogeen publiek als het onze met een
programma volkomen te kunnen bevredigen.
Ook voor de vereerders van de film als

kunstuiting was er iets bij waarnaar we met
verlangen hadden uitgezien, namelijk: "Stutt-
garf' . W alter Ruttmann is voor allen die
zich eenigszins interesseeren voor de film-
kunst geen onbekende. We kennen hem als
den grooten Duitschen avant-gardist, we
kennen hem nog duidelijker uit zijn groote
werken: "Düsseldorf", "Berlijn", "Staal",
"Stuttgart", "Melodie der Welt" enz. Er is
niemand op de heele wereld die zoo fijn en
zoo juist de kunstwaarde van de film begre-
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pen en uitgebeeld heeft als deze kunstenaar.
Door. een juiste montage, door een juiste
visie, door een nauwkeurige toepassing der
techniek weet hij in zijn werk een bezieling
te leggen, die alle succes-films ten eenen
male missen en waardoor zijn producten bo-
ven de andere kunstfilms verre verheven

zijn. Vandaag zagen we "Stuttgart". Of-
schoon deze film wel niet tot zijn beste kan
gerekend worden, bewonderden we hierin
reeds het gave film-rhythme, we zouden
haast zeggen het typische rhythme, dat alle
films van Ruttmann kenmerkt en verheft tot

de beste films. "Stuttgart" is juist daarom
zoo bijzonder goed gekozen, daar hij ons
Ruttmann niet alleen laat zien als steden-
verfilmer, maar ook als verfilmer van indus-

trieën. We merken het rustige tempo waar-
in de gebouwen aan onze oogen voorbij glij-
den, tegenover de gejaagdheid en het dwin-
gende element van de fabriek in een ruste-
loos tempo, waarbij echter de gaafheid van
rhythme behouden is gebleven.

Het journaal gaf ons enkele interessante
gebeurtenissen, o.a. de begrafenis van Esther
de Boer van Rijk, waarbij we nog enkele
scènes uit "Op hoop van zegen" konden be-
wonderen. Verder konden onze oogen zich
nog verlustigen aan "warmbloeden" en
"zeeuwsche knollen", terwijl we tot slot van
dit journaal een spannende voetbalmatch op
. . :.de motorfiets te zien kregen.

"Der Bodensee" (regisseur OUo Trippel)
verheft zich in geen enkel opzicht boven de
andere documentaire films - vele foto's. en
weinig beweging. Zij doen ons denken aan
een kaarten-album of lichtbeelden-voorstel-

ling.

Tengevolge van een defect in het geluids-
apparaat moesten we de teekenfilm zonder
de zoo zeer geliefde teekenfilm-muziek sa-
voureeren.

\'" anneer na enkele oogenblikken de fout
hersteld is begint de hoofdfilm "The white
Angel". Op de eerste plaats beoogt deze
film te zijn een levensbeschrijving van de
groote Miss Florence Nightingale. De strek-
king ervan is nobel en onzelfzuchtig. De
slechte toestanden van het hospitaalwezen
in die tijd worden getrouw weergegeven en



laten dan ook niet na op het publiek een
indruk te maken, die vol verontwaardiging
is tegenover de toenmalige geneesheeren;
immers deze waren de schuld van deze hy-
giënische misstanden. De geschiedenis zelf
van "de witte engel", die uitstekend door
Francis Kay vertolkt werd, is ieder genoeg

, bekend. Haar heele leven is één strijd ge-
weest voor de verbetering van dit hospitaal-
wezen, en met schitterend succes. Haar ope-
ratieterrein was de Krim. Hier woedde de
Krim-oorlog in het midden der vorige eeuw.
De toestand der gewonden was vreeselijk.
De "Times" die verslagen gaf van de strijd,
liet niet na vooral op deze ergerlijke mis-
standen te wijzen. Florence wil er heen; met
enkele verpleegsters gaat zij naar de Krim.
Groote moeilijkheden stonden haar daar te
wachten, vooral wanneer men bedenkt dat
het juist de dokters waren, die haar het
meest tegenwerkten. Florence laat zich ech-
ter niet door deze heeren afschepen, integen-
deel deze tegenwerking doet bij haar de
geestdrift voor de eenmaal opgenomen taak
sterker worden. Het succes blijft dan ook
niet uit. De regeering begint zich nu ook
voor haar werk te interesseeren en geeft
haar volmacht om in Engeland de hospita-
len te reorganiseeren. Cursussen voor ver-
pleegsters worden gegeven. Nu is het ver-
pleegster-zijn geen minderwaardig beroep
meer, maar een verheven levenstaak, waarin
men zich met idealisme erop toelegt om het
lijden der menschen te verzachten. Wegens
zijn historische juistheid vooral kunnen we
deze film waardeeren en tot voorbeeld stel-
len. We gelooven niet te veel te zeggen,
wanneer we de avond geslaagd noemen en
wenschen de Rolducsche film-raad dan ook
van harte geluk met dit voortreffelijk pro-
gramma.

H. Fr.

................
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25 November.
Feestdag van St. Catharina.

Tooneel: Pransch Marocco

("Sudtt)
Tooneelspel in 3 Bedrijven, door Paluel-Marmont.

Programma:

Ases Tod uit Peer Gynt Edv. Grieg.

Eerste bedrijf, Eerste tafereel.
..FRANSCH MAROCCO"

Onder Ons, Marsch. J. MüIler.

Eerste bedrijf, Tweede tafereel.
Valse caprice S. Translateur.
Viool-solo, Piano-begeleiding W. Paes.

Tweede Bedrijf.
In termezzo Rococo

Heimatsgrüsze, Marsch

Derde Bedrijf.

Personen:
Leo. Pelzer.
Harry Litjens.
Piet Coenen.
Arth. Schrijnemakers.
Tonny Houben.
Godfried Lipperts.
Huub Houben.
Piet Bongarts.
Jean Schutgens.
Pierre Jochems.
Theo Thomassen.

!

Servais Maessen.
Harry Jacobs.
Theo Timmermans.
Piet Schoren.

Souffleur: Piet v. d. Bruggen.

W. Aletter.
A. N eumann.

Georges.
Wil
Pablo
Rolph
Dj ilalli
Luitenant d. Saint-Bernard
Luitenant Tolbiac
Sergeant Hacem
Abdallah
de Meharist
de Commandant

Dragers



Het tooneelstuk "Fransch l\1arocco" dat
deze avond werd gegeven door de philoso-
phen, werd door Dr. Boosten, die ook de
regie voerde, uit het Fransch vertaald. Het
oorspronkelijk stuk droeg de titel "Sud" en
werd geschreven door Paluel-l\1armont.

Het verhaal kan stof leveren voor een

dubbeltjesroman: In een rommelig handels-
kantoortje te Tanger wordt een wapenzen-
ding naar oproerige Arabische stammen
voorbereid. De leider van het zaakje, die
zelf achter de schermen blijft, legt aan z'n
trawanten een plan voor: de wapens zullen
over zee gebracht worden. In het volgend
bedrijf worden de wapens overgegeven aan
een Arabier, die ze verder zal vervoeren.
Intusschen zijn de officieren van de Fran-
sche bezetting op de hoogte gebracht door
hun commandant en door den Arabier, die
een der luitenants wilde vermoorden, wat
echter mislukte. Het garnizoen, hoewel veel
minder in getal, zal de smokkelkaravaan
tegenhouden. Het laatste bedrijf geeft het
resultaat: slechts één der officieren, die ter

bewaking van de kazerne niet mee kon trek-
ken, is nog in leven. Opeens verschijnt hij in
z'n paradeuniform in het smokkelkantoortje.
Hij zal z'n kameraden wreken. Hij staat ech-
ter machteloos: men gaat gewoon verder
met de voorbereidingen voor een nieuwe
smokkel tocht. Alleen een der smokkelaars

weigert mee te gaan, de wroeging overmant
hem en hij loopt weg.

"Er komt geen vrouwenrol in voor" con-
stateerden verschillende Fransche critici met

eenige verwondering, toen het stuk voor het
eerst ging in het "Théatre des Ambassa-
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deurs" te Parijs. Het is waar. Dit stuk gaat
niet over vrouwenliefde. Dit stuk gaat over
de rechtvaardigheid en over de plicht, die de
mensch heeft, de rechtvaardigheid en het
recht steeds te handhaven. De officieren en

soldaten weten, dat 't ontzettend groot on-
recht is, wanneer blanken wapens leveren
aan inboorlingen, die ze gebruiken om blan-
ken te vermoorden, en om dit onrecht te
voorkomen gaan ze de dood in, zonder sen-
timentaliteit en zonder groote woorden.
Eenige heftige scènes uitgezonderd, gebeu-
ren er in dit stuk niet erg veel buitengewone
en "theatrale" dingen. De personen, die op-

treden doen hun gewone werk, spreken over
hun werk, maar sprekende leggen ze bloot
wat er diep in hen leeft. De gebeurtenissen
hooren we als terloops: de krijgsverrichtin-
gen enz. zijn met de donkere, onrustige Afri-
kaansche sfeer de achtergrond, waartegen
de menschen getoond worden in hun dage-
lijksche doen.

Dit stuk is moeilijk te spelen. Het vraagt

van de speJers dat zij volkomen hun rol be-
leven en dat zij zich, zonder te veel thea-
traliteit, weten te bewegen in het gewone
leven van zeeman, Arabier of soldaat, zooals
ze in het stuk voorkomen. 't Is begrijpelijk
dat de spelers niet steeds hun rol heelemaal
aankonden. De eigenaardigheid van 't stuk,
die we reeds aanduidden: dat de handeling



namelijk grooten-
deels buiten 't stuk
valt en dat 't stuk
zelf eigenlijk voor-
al de reacties ver-
toont, die gebeurte-
nissen, die niet op
't tooneel te zien
zijn, in de personen
te weeg brengen,

maakt het inleven
in het stuk voor de
spelers moeilijk.

Toch moet gezegd
worden dat de rol-
len behoorlijk wer-
den vertolkt. 't Best
voldeden nog de
Arabier Djilalli en
de Commandant.
Dat 't stuk velen niet voldeed, kan voor een
groot deel verklaard worden door het feit,
dat 't stuk eindigde zonder "happy end".

De tooneelaankleeding werd verzorgd door
Mhr. Smits en was, zooals steeds, goed.

Het Rolducsch orkest, onder leiding van
den heer Noë, vulde op verdienstelijke wijze
de pauzes. De avond werd geopend met een
herdenking van den overleden dirigent van
het orkest Jac. Rhoen, door het spelen van
Ases Tod uit Peer Gynt.

Vooravond van Sinterklaas.

5 December.

Het geweldig lachsucces, blijspel in 3 bedrijven.

GEBROEDERS KALKOEN.

van G. Nielen, door het Zuid-Limburgsch Too-
neel, leider Jef Schillings.
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Personen:

Jacob Kalkoen, winkelier in ga-
ren, band enz.

Hendrik Kalkoen, idem
Leo Nieuwland, hun neef
Pietje, hun zuster
Fientje v. d. EIsen
Gerrit Volkers
Willem de Nijs
Horstman
Reeser
Truus, huishoudster
Joop, oude loopknecht.

Met recht stond boven 't programma: "Het
geweldig lachsucces". In onafgebroken reeks
zagen we de meest komische scènes. We
zien den goeden ouden Jacob in een gewel-
dig contrast met den driftig en Hendrik in
het ouderwetsche kantoortje zitten op hooge
stoeltjes achter voorwereldlijke lessenaars.
Zij houden er een ouderwetsch winkeltje op
na in garen, band enz. Beiden zijn verstokte
vrijgezellen, die het huwelijk als een nood-
zakelijk kwaad zien en liefst zoo ver moge-
lijk uit hun buurt. Al tal van jaren leven ze
rustig samen met hun zuster Pietje en hun
huishoudster Truus. En opeens - wie had
het kunnen denken? - daar komt hun neef
Leo, die bij hen inwoont en de zaak voor 't
grootste deel drijft, met de mededeeling: "Ik
wil trouwen". Geweldige opschudding na-
tuurlijk, doch Leo houdt aan en weet te be-
werken, dat ze over zes weken zullen kennis
maken met Fientje om te zien of ze aan de
eischen voldoet. Nu treedt de huisvriend

Horstman op en die weet klaar te spelen,
dat de oudjes een winkeljuf nemen, een ver-
andering, die de vrijgezellen heelemaal van
streek brengt. Zoo wordt Fientje in de zaak
gesmokkeld, zonder dat de Kalkoens weten
dat ze Leo's verloofde is. Daardoor ontstaan

verschillende grappige toon eelt jes. Fien weet
een massa hoognoodige hervormingen in de
zaak aan te brengen en deze gaat dan ook
spoedig heel wat beter. Door dit inzicht in
zaken getroffen, maar ook door het char-
maJ1te voorkomen van het meisje raken de
oudjes verliefd op haar en ieder tracht bui-
ten weten van den ander Fient]e op onbehol-
pen wijze hun liefde te verklaren. Men be-
grijpt hun teleurstelling, als na zes weken
Leo hun zijn verloofde voorstelt. Ze hebben
echter inmiddels het meisje goed leeren ken-

Alfons Meijers.
Jef Schillings.
Jef Smeets.
Elise Cajetaan.
A. Fappe.
Jef Heijnen.
H. Schillings Jr.
Hub. Steijns.
Jos. Kengen.
May Dorren.



nen en er volgt dan ook een "happy end",
ze geven namelijk toestemming tot het hu-
welijk.

Het Zuid-Limburgsch Tooneel heeft ge-
zorgd, dat 5 December ook een prettige en
gezellige surprise-avond had. We hopen hen
nog vaker op Rolduc weer te zien.

P. B.

Maandag 6 December.

Filmvoorstelling te Kerkrade.
Programma:

1. Dfa-journaal.
2. Parkyen Gatty. Teekenfilm.
3. The Prince and the Pauper.

Rolduc had ons voor St. Nicolaas geen
grootere verrassing kunnen bezorgen! Gis-
teren hadden we pas genoten van een zeer
humoristisch tooneelstuk, dat ook voortref-
felijk werd opgevoerd - en vandaag (wie
had 't durven hopen?) werden we bij het
diner door den Hoogeerw. Directeur uitge-
noodigd tot bijwoning van bovenstaand pro-
gramma. Het geweldige applaus dat hierop
volgde laat zich niet beschrijven.

Het Ufa wereldnieuws gaf ons eenige
merkwaardige en actueele gebeurtenissen o.a.
een "dubbel molen-vliegtuig" (of dubbele
autogiro), dat zoowel voor- als achteruit kon
vliegen. Ook enkele gruwelen uit de oorlog
tusschen Japan en China, welke wel geschikt
bleken om onze afkeer van die barbaarsche
strijdmethode op te wekken.

De teekenfilm: "Parkyen Gatty" liet ons
weer eens duidelijk zien, dat de meest dwaze
fantasieën door middel van de teekenfilm
kunnen uitgebeeld worden. Het is onmoge-
lijk de inhoud van deze film te geven. Parky
en Gatty gaan kampeeren en nu bestaat de
film voor de rest alleen in een opeenvolging
van de gekste en meest fantastische avon-
turen.

"Prins en Bedelknaap" is een van de be-
kende Amerikaansche succes-films, een bont
verhaal met groote zorg en levendigheid ver-
filmd. Hoe boeiend de film ook de roman
van Mark Twain navertelt en welke bewon-
dering men ook mag hebben voor het aar-
dige spel van den tweeling Mauch, toch kan
men dit werk niet tot'de kunstfilms rekenen,
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want we missen de montage en dus ook het
rhythme, en dat juist bepaalt de kunstwaar-
de. Een literair werk is immers geen kunst,
omdat er een aardig verhaal op boeiende
wijze verteld wordt; de stijl immers bepaalt
de kunstwaarde. Eveneens zijn mooie foto's,
décors en alle andere bijkomstigheden slechts
een middel in handen van den kunstenaar
om het effect van de uitbeelding te verhoo-
gen. Dit neemt niet weg, dat we deze film
heel goed kunnen waardeeren. Het is immers
even ongerijmd te zeggen, dat er alleen maar
kunstfilms gedraaid moeten worden als te
beweren, dat er slechts literaire werken ge-
drukt mogen worden Het spreekt van zelf,
dat er heel wat menschen zijn, die na een
zware dagtaak liever naar een leuke of span-
nende voorstelling gaan om eens even uit
de gewone sleur te komen.

Het verhaal zelf is van a tot z gefanta-
seerd. Prins Edward, zoon van Hendrik VIII,
verwisselt kort voor de dood van zijn vader
van kleeren met een bedeljongen, die spre-
kend op hem lijkt. Wanneer men in de ka-
mer van den jongen prins een jongen in
prinselijk gewaad ontdekt, die inderdaad
volkomen op den echten prins lijkt, wil men
hem haastig tot koning kronen. En als de
jongen ook al verzekert dat hij geen prins
is, maar Tom heet, en uit de lagere volks-
klasse is voortgekomen, dan kan dit niemand
aan het twijfelen brengen. Intusschen zwerft
de ware prins door Londen rond en wekt de
lachlust op met de bewering, dat hij de ko-
ning is. Een jonge soldaat neemt hem in be-
scherming en ontdekt tenslotte wie zijn be-
schermeling is; hij begint dan een verwoede
strijd om den koning op zijn troon te krij-
gen. Dit lukt eindelijk, juist op het oog en-
blik, waarop zijn dubbelganger in een groot-
sche plechtigheid in Westminster Abbey ge-
kroond zal worden. Deze kroning is het
hoofdmoment van deze film. Op werkelijk
indrukwekkende wijze heeft het verloop der
ceremoniën plaats, en wanneer de aartsbis-
schop van Canterbury de koningskroon gaat
plaatsen op het hoofd van een bedeljongen
dan klinkt opeens de kreet: "stop, ik ben de
koning". Men kan niet zeggen dat deze film
getuigt van veel fijngevoeligheid van de



Amerikanen, waar de heilige en grootsche
kroningsplechtigheden tot een frase gemaakt
worden. Toch is hij in Engeland vrijgegeven
en daar nog naar aanleiding van de laatste
coronation gedraaid. Het pleit wel sterk voor
de verdraagzaamheid van het Engelsche volk,
men heeft de zaak van de humoristische
kant bekeken.

Feestelijkheden bij gelegenheid
van Prinses Beatrix.

31 Januari.
Programma:

Concert door het Rolducsch Orkest met mede-

werking van Rolduc's koor in de speelzaal.

1. N ederlandsche Volksliederen:
a. \Vilhelmus.
b. Wien N eerlands Bloed.
c. Vlaggelied.

2. Jubel-lied (Orkest en Koor)
3. Marsch.

4. Flotte Bursche Fr. v. Suppé.
Ouverture met bekende studentenliedertm, o.a.

Trinken sang Anacreon.
Crambambuli, das ist der Titel.
Gaudeamus igitur.
Studio auf seiner Reis'.
Edite, bibite collegiales.

5. Populaire Feestmarsch

P. Zeyen.

W. Ciere.
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1 Februari.
Programma:

7.30 Opstaan.
8.- Morgengebed en H. Mis.
8.45 Ontbijt.
9.25 Reveille blazen van de sterrentoren.
9.30 Boomplanting.

12.00 Defilé op de speelplaats.
Na afloop plechtig Te Deum.

12.45 Feestdiner, waaronder muziek door het
klein-orkest, toespraak door den Directeur
en speciale uitzending van Nieuwsberichten
voor Rolduc.

2.30 Filmvoorstelling in de aula.
6.00 Souper.
8,00 Avondgebed,

Nationale Feestdag, 1 Februari.

Filmprogramma ~
1. Film-journaal.
2. De charge van de lichte brigade.
3. N eêrlands bruidspaar.

De hoofdfilm van vandaag was" the charge
of the light brigade" naar het onsterfelijk
gedicht van Alfred Tennyson van dezelfde
naam. Een film in het genre van "the life of
the Bengal Lancers". Hij heeft veel opgang
gemaakt, en ook hier oogstte hij een volledig
succes. Als speelfilm mag hij dan ook goed
genoemd worden. Kapitein Geoffrey Vickers
begeleidt een Engelsch diplomaat op een
zending van den Emir van Soeristanië, Soe-

rat Khan, om deze mee te deelen dat Enge-
land het jaargeld intrekt, dat aan den over-
leden vader van dien vorst werd uitbetaald.

Khan verraadt zijn ontstemming hierover
niet en noodigt zijn gasten uit op een lui-
paardenjacht. De held van het verhaal, kapi-
tein Vickers, redt den Indischen potentaat
van een vreeselijke dood en deze zweert
hem dankbaarheid. Vickers is verloofd met

EIsa Campbell, de eenige dochter van kolo-
nel Campbell in Calcutta. Kapitein Vickers
meldt zich aan bij het garnizoen in genoem-
de plaats, waar hij zijn meisje hoopt te zien.
Hier hoort hij, dat zijn jongere broer, Perry,
ook verliefd is op EIsa. Geoffrey weigert zijn
broer te gelooven en er ontstaat een kloot
tusschen beide broers, die altijd zoo harmo-
nisch'met elkaar geleefd hebben. Na zijn be-
vordering tot majoor wordt Geoffrey naar
Choekoti gedirigeerd, een fort, waar kolonel

Campbell het bevel voert. Perry krijgt een



standplaats als officier in het dichtbij Choe-
koti gelegen Lohara, beide aan de Soeris-
taansche grens. In deze plaats commandeert
Sir Benjamin Warren ton over alle grenstroe-
pen. Geoffrey maakt zijn kolonel herhaalde-
lijk attent op het gevaar, dat dreigt van de
kant van Soerat Khan, die de grensbewoners
heimelijk tegen het Britsche bewind heeft
opgezet. Deze moet hem gelijk geven, maar
Sir Benjamin, hiermede onbekend, heeft
Campbell bevel gegeven het grootste deel
zijner troepen naar Lohara te zenden om
deel te nemen aan grensmanoeuvres en met
tegenzin geeft de kolonel hieraan gevolg.
Nauwelijks een compagnie blijft over om
vrouwen en kinderen te beschermen. De

commandant en majoor Vickers blijven ook
op het fort. Thans doet de Khan een aanval
op het zwakke garnizoen van Choekoti. On-
der voorwaarde van vrije aftocht capituleert
de bezetting. Vrouwen en kinderen en eenige
officieren worden in de booten geplaatst om
hen naar Lohara over te brengen. Eisa en
Geoffrey zijn hierbij. Als de booten vertrek-
ken opent de verraderlijke Khan vuur op de
weerloozen, maar Geoffrey en zijn meisje
worden gered. Het regiment wordt door Vi-
ckers gewaarschuwd, onmiddellijk trekt het
terug, maar vindt het fort verlaten. Alleen
de lijken der vermoorden liggen er nog.
Van nu af aan wordt het als plicht beschouwd
af te rekenen met Soerat Khan. Intusschen

is de Krim-oorlog uitgebroken en Khan
vlucht naar de Krim om daar met de Russen

tegen de Engelschen te vechten. Ook Sir
Benjamin en Geoffrey worden naar het oor-
logsterrein in de Krim gedetacheerd, met
Perry als officier onder zijn broer. Vóór
Geoffrey vertrekt deelt Eisa hem mee, dat
zij van zijn broer houdt en dat zij voor zijn
dood vreest. Vickers belooft haar, dat hij
zijn jongeren broer om harentwil buiten de
strijd zal houden. Geoffrey, wetend dat
Khan zich onder de Russische verdedigers
der Balaklava-heuvels bevindt, verandert een
order aan de Lichte Brigade, het 27ste Re-
giment Lanciers (waartoe hij zelf behoort),
waarin deze troepen bevolen wordt niet aan
te vallen, in het commando om wèl te atta-
queeren. In een brief aan den opperbevelheb-
ber deelt hij zulks mede en belast Perry met
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het overbrengen van die brief. Hij heeft een
voorgevoel dat hij sneuvelen zal en wil zijn
broer sparen voor de vrouw, die hij boven
alles liefheeft. The Light Brigade chargeert.
Een run door de Vallei des Doods. Vóór hen

kanonnen, links kanonnen, rechts kanonnen
. . . .maar Soerat Khan is aan het einde van
deze vallei Het bloedbad van Choekoti

moet gewroken worden en vooruit, vooruit
rennen de paarden onder de machtige wil
van de ruiters. De charge gelukt, de Engel-
schen hebben nu de sleutel van Sebastopol
en het 27ste Regiment heeft zich gewroken
op Khan: naast het lijk van commandant
Vickers, die hem de eerste lansstoot gaf,
ligt Soerat Khan, doorpriemd met vele lansen.

Het journaal was ook heel aardig: de in-
name van Shanghai, een rugbywedstrijd tus-
schen Frankrijk en Australië, terwijl het vol-
gend beeld ook een strijd weergeeft, name-
lijk het beleg van Teruel. Hierna zien we een
ijsballet en als slot van het journaal de nieu-
we Amerikaansche trein, natuurlijk "ge-
stroomlijnd".

Tenslotte nog een Oranje-rolprent, die ons
de ontwikkeling der Oranjes in de laatste
tijd liet zien naast die van Lippe-Biesterfeld.

O. L. Vrouw Lichtmis, 2 Februari.

Voorstelling in de aula door den Heer en
Me~rouw H. 't Sas.

Bonte avond

van vroolijke tooneelkunst (een-acters in
speciale costumeering). Samenzang bij luit
en piano.

Uitgangsdag, 2de trimester, 20 Februari.

Filmprogramma:

1. Paramount-wereldnieuws.
2. Oranj efilm.
3. Krazy Kat. Teekenfilm.
4. Reclamefilm.
1. Honderd dagen van Napoleon (van Elba naar

St. Helena).

Het journaal van deze Zondag gaf ons en-
kele zeer interessante actualiteiten uit het

buitenland. Achtereenvolgens namen we een
kijkje op Cayenne, het duivelseiland, waar
enkele "gasten" niet langer meer op kosten
van de Fransche schatkist wenschten te le-



ven. In Egypte woonden we de kroning bij
van koning Faroek I en vandaar rerzen we
naar Spanje, waar we in Barcelona belanden.
Tenslotte zagen we nog het laatste snufje
van de vliegtuig techniek, het ,;twee in één"
type, een groot watervliegtuig neemt een
kleiner mee naar boven. Het voordeel hier-
bij is dat het kleinere vliegtuig een veel
grooter gewicht aan benzine kan meenemen.

De Oranjefilm riep bij ons de herinnering
wakker aan de heerlijke tijd van verloving
en huwelijk, waarbij we ook nog eenige' beel-
den te zien kregen van de huwelijksreis.

De teekenfilm gaf ons het verhaal van een
koning die niet lachen kon, en onze kat, die
als minstreel optrad. Door haar dolle caprio-
len weet onze kat den koning aan het lachen
te brengen en daardoor de hand van 's ko-
nings dochter te winnen. De reclame-film
liet ons duidelijk zien tot welk een sugges-
tieve werking de film in staat is. Iedereen
zal moeten toegeven dat een dergelijke film
in dienst van de reclame van groote econo-
mische beteekenis is.

"Honderd dagen van Napoleon" is een oer-
duitsche film met een Fransch gegeven. Alle
personen zijn historisch, terwijl de film uit-
munt door een juiste weergave van de ge-
schiedenis. Wat de film minder aantrekke-
lijk maakt is dat de optredende Fransche
personen te Duitsch waren. Vooral Napo-
leon gaf ons de indruk van een echten Duit-
scher. Afgezien van deze en nog enkele an-
dere fouten moeten we deze film toch onder
de goede speelfilms rekenen ,omdat hij door
een vlotte montage ons van het begin af wist
te boeien. Het verhaal is verfilmd naar het
gelijknamige tooneelstuk van Benito Mus-
solini.

Op het Congres van Weenen wordt onder
voorzitterschap van Metternich (Kurt Jun-
ker) beraadslaagd wat er met Napoleon
(Werner Krauss) moet gebeuren. Hij kon wel
eens van Elba ontsnappen! Een eerlijk sol-
daat als Blücher (Ed. v. Winterstein) stuit
het tegen de borst dat men den keizer van
Rusland door middel van een ballet tracht
te winnen. Intusschen begint Napoleon de
vernederingen op Elba beu te worden en
denkt er ernstig over naar Frankrijk terug
te keeren. 's Nachts vertrekt hij met een
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handjevol soldaten naar Frankrijk. Zijn lan-
ding veroorzaakt groote consternatie en van-

uit Grenoble worden hem troepen tegemoet
gezonden om zijn voornemens te verijdelen.
Zij hebben uitdrukkelijk bevel hem neer te
schieten. Als Napoleon hen echter met zijn
kleine troep, geheel zonder wapens, tege-
moet treedt en hen aanspreekt, loopen zij,
door zijn aanblik geheel overweldigd, ge-
roerd en jubelend naar hem over. Nu begint
zijn zegetocht naar Parijs. De Bourbons zijn
gevlucht, slechts Fouché (Gustaf Gründgens)
is minister gebleven. Het treft Napoleon
pijnlijk dat zijn vrouw niet meer naar hem
terug wil en de poging zijn kleinen zoon uit
vVeenen te ontvoeren faalt. Het nieuwe mi-

nisterie Fouché verklaart het volk, dat de
geallieerden Napoleon vogelvrij verklaard
hebben en zich uitrusten voor een nieuwe

oorlog tegen Frankrijk. De ministers hebben
geen vertrouwen meer, doch zweren met het
leger den keizer trouw.

Om de ontmoeting van de oprukkende
troepen van Pruisen onder Blücher en die
van Engeland onder Wellington (Peter V oss)
te verhinderen marcheert Napoleon met
spoed en onder slechte weersomstandighe-
den naar België en verslaat Blücher bij Ligny.
Voor Brussel wil hij de Engelschen een be-
slissende slag afdwingen. Hij belast' Grouchy
(Paul Mederow) met de vervolging der Prui-
sen. Wellington heeft de beslissende slag
bij Waterloo geaccepteerd. Vóór de slag zet
Napoleon aan zijn generaals zijn plan duide-
lijk uiteen. Het verrassende ingrijpen van
Grouchy op de rechtervleugel zal de beslis-
sing brengen. Hij zendt met koeriers het
tegenbevel aan Grouchy, maar deze worden
neergeschoten en bereiken hun doel niet.
Grouchy hoort het verre kanongebulder van
de slag, maar durft niet zelfstandig op te
treden, terwijl een wanhopige Napoleon op
het beslissende ingrijpen wacht. Eindelijk
naderen in de verte troepen, maar het zijn
de Pruisen, het is Blücher. De keizer offert
tevergeefs zijn laatste reserves. De slag
wordt verloren en in volslagen wanorde
vlucht het Fransche leger met den keizer.
Toch geeft hij zich nog niet gewonnen, hij
wil de verdediging van het land organisee-
ren en verlangt dictatoriale bevoegdheden.



De ministers weigeren echter deze te geven
en verlangen zijn aftreden. Blücher mar-
cheert met slechts 50.000 man naar Parijs,
Napoleon wil hem tegenhouden; maar in-
tusschen heeft Fouché hem verraden en het
nieuwe kabinet der Bourbons gevormd. Na-
poleon wordt aan de Engelschen uitgeleverd.
Hij betreedt met zijn familie het schip dat
hem naar St. Helena zal brengen. De 100
dagen van Napoleon zijn een stuk geschie-
denis voor ons geworden dat we niet spoe-
dig zullen vergeten. De film heeft ons ge-
leerd niet de moed te verliezen, al is de zaak
waarvoor we strijden nog zoo hopeloos.

Aan de uitlatingen van het publiek kon-
den we met genoegen opmaken dat de avond
geslaagd was.

Vastenavond-Zondag, 27 Februari.

FILM-, MUZIEK- en ZANGAVOND met mede-
werking van Rolduc's Orkest en het Koor en de

Schola van Holz-Kerkrade.

De Ballade van de Hooge Hoed (visie-
film).

2. Orkest: a. Marsch.
b. Quintessenzen

I. Film:

(Potpourri)
C. Morena.

G. de Micheli.

1. Koor:

c. Serenade
d. Marsch.
a. Tu es Petrus
b. Oud Kerstlied
c. Ave Maria
d. 't Kingerbetje

kirchen)
e. Hans BeutIer.
f. Geschichte aus

Fr. Liszt.
H. Cuypers.

Arcadelt.
(woorden J. Geilen-

P. Zeyen.

dem Wiener Wald
J. Straus.

Schola:

Koor:
Schola:

Pauze.

1. Film: Georg Pàl met: Toover Atlas en
Aether Symphonie.

2. Orkest: Czardas-fürstin E. Kalman.
3. Koor: a. Wohlauf Ihr liebe Gäste

Th. Latorius.
J. WorpSchola: b. 'tBijtje

Koor: c. Brautchor aus Lohengrin
P. Wagner.

d. Der Jäger aus Kurphalz
Othegraven.

e. Untreue Volkslied.
Orkest: Muzikale Accrobatiek door Ravnikar

in "Wien bleibt Wien" SchrammeI.
Schola: An der schönen blauen Donau J. Straus.

De ballade van de hooge hoed. Een hooge
hoed die in het water drijft heeft een ge-
schiedenis. De geschiedenis van die hoed is
een onoplosbaar geheim. Hij drijft en wen-
telt zich, door onzichtbare stroominkjes ge-
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grepen, om en om en tenslotte zinkt hij
zwaar van het water naar de bodem van de

gracht. Maar er moet zich een vreeselijke
geschiedenis met die hooge hoed hebben af-
gespeeld en zoo kan men gaan peinzen over
al die glorieuze toestanden in het mensche-
lijk leven, waarvoor de hooge hoed van na-
ture gemaakt is.

In de buurt van de Montalbaenstoren zit

een visscher te visschen. Langs zijn dobber
drijft een hooge hoed. Niemand kijkt er naar,
de hoed is geen aandacht waard, zelfs niet
van de zijde van den visscher, die er het
dichtst bij zit. Toch is een hoed een actief
voorwerp in de samenleving der menschen
en het dringt pas goed door tot ons als de
camera op de boterhammencourant van den
visscher het volkenbondspaleis ontdekt,
waaroverheen plotseling hooggehoede diplo-
maten wandelen, een dubbelganger van den
Heer Eden voorop. Na een korte maar
krachtige vredesconferentie gaan we met een
vernuftige overgang naar een huwelijksvol-

trekking, waarbij wederom de hooge hoed
zijn rol speelt, en als we denken uit een
feestelijk geopende kerkdeur bruid en brui-
degom te zien verschijnen, stappen eenige
hooggehoede lijkbidders met een lijkkist
naar buiten. Overal de hooge hoed! We zien
hem verder op een veiling, waar hij g'ekocht
wordt door een man, die ter gouden bruiloft
gaat, 'aan de zwier gaat, de hoed op het
hoofd van een koetsier zet, die hem verliest,
zoodat de hoed op de kar van een vodden-
man terecht komt en later in handen raakt

van een neger-straatmuzikant, die hem ver-
liest als hij de politie wil ontvluchten. Maar
van dat oogenblik af is hij in de macht van
twee straatjongens, die de held op niet na-
der te noemen wijze begroeten om vervol-
gens een partijtje voetbal met hem te begin-
nen en hem tenslotte in een gracht trappen.
En daar drijft hij dan langs de dobber van
den onverstoorbaren visscher bij de Montal-
baenstoren.

Ziehier in het kort de geschiedenis van
de hooge hoed. Een film zonder woorden,
zonder spelers, maar toch vol actie en hu-
mor, vol spanning en schoonheid. Telkens

,weer opnieuw na allerlei verrassende wen-
dingen speelt de hooge hoed zijn daverend



spel, hetzij in de vorm van een satyre, een
lichte spotternij en van zulke accenten zit
deze film vol. Enkele voorbeelden volgen
hier. De bruiloftsganger raakt aan de zwier
en na een heele middag geboemeld te heb-
ben komt hij terecht in een taveerne. Die
boemelgang zien we niet, maar op een gege-
ven moment zet een koldermuziek in en

daaruit doemt langzaam het boemelend stel-
letje met paard en rijtuig op, halt houdend
vóór de herberg en het is de heeren aan te
zien, dat zij van geen toeten of blazen meer
weten, hetgeen overigens reeds uit de mu-
ziek duidelijk gebleken was. En tenslotte is
daar de voetballerij, waarbij het geluid de
aanwezigheid van duizenden voetbalsuppor-
ters suggereert door met een geestdriftig ge-
huil het straatje te vullen, waarin de jon-
gens de held mishandelen. Een sprekender
voorbeeld van geluidsmontage bestaat er
nauwelijks in de filmproductie. We durven
niet beweren, dat iedereen deze kostelijke
film begrepen heeft, maar mogen toch ge-
rust zeggen, dat we allemaal genoten heb-
ben. We voelen ons dan ook tot dank aan

Rolduc verplicht voor de prachtige film, die
we deze avond hebben mogen bewonderen.

Hierna kregen we nog een tweede verras-
sing. Men wist, dat de meeste jongens reeds
lang een filmpje van Georg Pàl verwachtten
en dat verlangen werd nu ruimschoots be-
loond, want we kregen zelfs drie films van
Pàl. Overbodig te zeggen dat het enthousias-
me groot was. We mochten vandaag dezen
kunstenaar bewonderen in zijn Tooveratlas

en Aether Symphonie, terwijl we de volgen-
de dag nog van hem Ballett der roten Röhren
te genieten kregen. Wie iets meer van dezen
populairen kunstenaar wil weten verwijzen
we naar de film-beoordeeling van morgen
(28 Febr.). In de "Tooveratlas" maken we
een reis om de wereld. Elke plaats van be-
teekenis wordt aangedaan en daar krijgen
we telkens haar karakteristieke en meest be-

kende muziek te hooren, die ten gehoore ge-
bracht wordt door de meest bekende musici

van die plaatsen. Zoo zien we b.v. 'onzen
vriend Richard Tauber in Weenen "Wien,
Wien nur du allein" zingen. Henry Hall
zwaait in Londen zijn dirigeerstok, Maurice.
Chevalier zingt in Parijs het schoonste lied,
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natuurlijk ontbreekt ook Mengelberg niet in
de Hilversumsche studio. Wat ons vooral in

deze film opvalt is de geestige en vaak zeer
typeerende uitbeelding van de personen.

In "Aether symphonie" wordt de strijd
aangebonden tegen de oude radiotoestellen.
De aetherkoning stuurt zijn soldaten uit om
de oude toestellen te vernietigen en hiervoor
een modern apparaat, Philips, in de plaats
te zetten. In deze film waren het de over-

gangen en de prachtige montage die onze
bijzondere bewondering opwekten, want juist
deze factoren maakten de film tot een su-

bliem rhythmisch geheel.
We hebben dus vanavond volop genoten

van dit rijke filmprogramma, maar ook de
rest mogen we niet vergeten. De muziek en
zang waren eveneens goed verzorgd. Bijzon-
der goed werd het "Tu es Petrus" gezongen,
evenals "Een oud Kerstlied" dat door zijn
naïeve tekst een groote bekoorlijkheid had.
,,'t Kingerbetje" deed ons werkelijk genie-
ten, maar ook de volgende liederen vielen
zeer in de smaak. Het orkest en klein-orkest

wisselde de zang op verdienstelijke wijze af.
Tenslotte voerde de Hoogeerw. Directeur
het woord en dankte in hartelijk gekozen
woorden de zangers van Holz-Kerkrade met
hun eminenten dirigent voor het muzikale
genot, dat zij ons deze avond geboden' had-
den. Het applaus bewees dat allen hiermee
instemden.

H. Fr.

Vastenavond-Maandag, 28 Februari.

Filmprogramma:

1. De eeuwige Droom. (König Mont Blanc).
2. Teekenfilm.
3. Klucht.

4. Reprise van "Tooveratlas" en Aether Sympho-
nie" v. Georg Pà1.

5. WÜrdige Vertretung. Kleurenfilm door
Fischerkösen.

6. Ballet der roten Röhren (Georg Pàl).

Ten tijde van Napoleon is Jac. Balmat
nog een knaap. De keizer zelf passeert aan
zijn oogen en het eenige dat den knaap daar-
van bijblijft is wat hij Napoleon hoorde
zeggen: "Daarboven op de Mont Blanc is
goud en goud is macht". Met dit gezegde



in zijn hoofd groeit Jacques op tot een durf-
al, slechts voor één doel levende: de eerste
te zijn, die de Mont Blanc beklimt en mees-
ter te worden over het goud dat volgens de
sage op de top van de berg ligt. Wegens zijn
zonderlinge en waaghalzerige ideeën wordt
hij gehoond door allen behalve door Maria,
dochter van een rijken herbergier. Op zekere
dag looft prof. Saussure een prijs van 1000
Louis d'Or uit voor hem die als eerste de

top van de hoogste berg van Europa be-
klimt. Een ware wedloop begint, maar allen
worden door panische schrik bevangen bij
de gevaren die de hoogste top van Europa
omringen. Jac. Balmat blijft alleen over en
zet op zijn eentje de beklimming voort. Hij
bereikt de top niet, stormen en lawines drij-
ven hem terug. Sneeuwblind ziet hij in de
lucht vurige woorden die zijn ondergang
voorspellen, verdwaalt, maar komt tenslotte
in zijn dorp terug. Daar zweert hij de berg
en zijn goud af en trouwt met Maria. Later
bezwijkt hij toch weer voor de verleiding
om nog een poging te wagen, hij bereikt de
top, maar als straf voor de gebroken eed
sterft zijn kind. Hij komt nu tot inzicht dat
heel zijn streven ijdelheid was, maar hij heeft
dan toch de Mont Blanc onder de knie ge-
kregen. Hij wordt een ijverig landman om
zoo met hard werken aan de kost te komen,

Dit is de korte inhoud van een prachtige
film waarin ons op meesterlijke wijze de
grootheid van de Mont Blanc werd uitge-
beeld. Door de vlotte filmtaal, waarover de

regisseur (Arnold Frank) be3chikt en de
meesterlijke behandeling van de Mont Blanc,
alsmede door de harmonische afwisseling
der scènes moeten we hem rangschikken
onder de beste speelfilms.

Na een aardige teekenfilm volgde de
klucht, die ons allen, groot en klein, van
het begin tot het einde onbedaarJijk deed
lachen. Door zijn dolle scènes en de abso-
luut onfilmische taal was hij een karakteris-
tiek voorbeeld van de zoo populaire maar
erg goedkoope Amerikaansche "gooi en
smijtfilms". Hard schreeuwen, veel kapot
gooien, een neger en een boksmatch, ziedaar
de "verheven" inhoud van dit succesfilmpje.

"Würdige Vertretung" is een filmpje van
Fischerkösen, gemaakt in opdracht van de
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Philips fabrieken. Het bestaat hierin dat de
zon op zekere dag vervangen wordt door een
Philips lamp, die in lIchtsterkte de zon nog
overtreft. Het is een teekenfilm, ofschoon
hij in uitwerking toch wel anders is dan de
wone teek en film, omdat hier perspectivische
teekeningen gebruikt worden die ons een
meer ruimtelijke indruk geven.

De laatste film geeft ons aanleiding om
iets te laten hooren over de kunst van Georg
Pàl. Het is nu ruim drie jaar geleden dat een
uitzonderlijk begaafd en even fantastisch
kunstenaar, de Hongaar Georg Pàl, zich met
vier medewerkers in Eindhoven vestigde.
Zijn eerste film "Aetherschip" kwam tot
stand in een achterkamer van een slagerij,
en het is vooral te danken aan de enthou-

siaste medewerking van het Philips concern
dat Pàl zich snel kon opwerken, en nu in
Eindhovens buitenwijk een villa bewoont,
waar hij zijn bedrijf heeft ondergebracht.
Georg Pàl is tegelijk film-producer, regisseur,
camera-virtuoos, film-cutter en -teekenaar.
Hij heeft een staf van 25 medewerkers, die
hoofdzakelijk bestaat uit architecten, schil-
ders, camera-personeel, enz. Zijn bedrijf kan
in een klein bestek worden ondergebracht,
daar zijn filmsterren niet meer dan 1 deci-
meter groot zijn en zijn decors een minimum
formaat hebben.

De groote charme van zijn poppenfilms
komt vooral voort uit het feit, dat de bewe-
ging van zijn expressieve figuurtjes ontstaat
door het stuk voor stuk fotografeeren van
een geheele serie poppen, die elk een phase
van een bepaalde beweging uitdrukken. Zoo
doet hij b.v. voor een enkele stap 24 popper.
vervaardigen, die onderling slechts een
nuance van elkaar verschillen. Voor een sta-

tige stap zijn 48 poppen noodig, dus ook
48 foto's die samen die eene stap uitbeelden.
Al deze poppen worden van te voren nauw-
keurig geteekend. Wanneer eenmaal de idee
voor een nieuwe film gerijpt en een uitvoerig
manuscript gereed is, wordt eerst de bege-
leidende muziek gecomponeerd door een der
vermaarde bands, gewoonlijk Ambrose's en-
semble, die wordt uitgevoerd en op de film-
rol vastgelegd. Vervolgens wordt deze film-
rol in z.g. beeldmaten verkaveld. Zoo wordt
het tempo van de bewegingen en het daaruit
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volgende aantal der poppen bepaald. Dan
worden in Pàl's studio duizenden nieuwe
poppen geteekend, gedraaid, gezaagd, ge-
sneden, en zij krijgen hun kleurig geschilder-
de gestyleerde kleedij, die door het Techni-
color-systeem getrouw wordt weergegeven.
Pàl's poppen zijn uitermate suggestief, door-
dat alle uiterlijke elementen van hun karak-
teristiek op de meest nadrukkelijke en amu-
sante wijze worden weergegeven. De decors
waartegen al deze geschiedenissen zich af-
spelen geven, ondanks hun bescheiden afme-
tingen, volkomen de illusie van wijde verten,
bewogen landschappen, bedrijvige stadsbeel-
den en exotische dreven. Na deze uiteenzet-
ting hoeven we niet veel meer te vertelle.n
over de filmpjes, die deze beide dagen hi,er
gedraaid zijn. Zooals iedereen gezien heeft
zijn de filmpjes van Georg Pàl rijk aan kleur
en ensceneering, vol geest en tintelende hu-
mor, vol karakteristiek en suggestieve wer-
king. Opvallend goed is de montage en het
daaruit verkregen filmrhythme, en ofschoon
de beweging van de poppen wat "houterig"
is, doet dit toch niet veel af aan de waarde
van de film. Vooral bij "Ballet der roten
Röhren" genoten we van de heerlijke bewe-
ging en het zuivere rhythme. Schitterend ge-
slaagde Vastenavond-dagen!

Zilveren Priesterfeest
van de Z.E. Heeren A. Deumens en

H. van der Mühlen.
8 Maart.

Programma:
7.30 Communauteits-Mis, opgedragen door Mijn-

heer Deumens.
9.30 Plechtige Hoogmis, opgedrag.en door Mijn-

heer van der MÜhlen.
11.45 Huldiging in de aula:

1. Marsch, door het Rolducsch orkest.
2. Declamatie en aanbieding van bloemen,

door Frits Bergstein.
3. Toespraak door den President der Phi-

losophen, Emile Vallen.
4. "In einem Klostergarten" (A. Kétèlby),

door Rolduc's orkest.
5. Declamatie "Priester" van G. Gezelle,

door Louke Huisman.
6. Ouverture "Kalif v. Bagdad" (Boieldieu),

door Rolduc's orkest.
7. Toespraak door den H.Eerw. Directeur.
8. Toespraak door Mijnheer Deumens.
9. "Aan U, 0 Koning der Eeuwen", door

allen gezongen, met begeleiding van het
orkest.
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1.00 Feestdiner.

4.45 "Kermisvolk op Kerstmis", spel in drie
acten van H. Ghéon, in de vertaling van
Kees Spierings. Opgevoerd door de "Ver-
eenigde Haagsche Spelers", onder leiding
van Pierre Balledux.

Voor het volledig verslag van het feest
verwijzen we naar een artikel in dit jaar-
boek. Hier volgt het verslag van de feest-
avond in de aula:

Programma:.
1. Orkest: Marsch.

Valsche Serenade
2. Eerste Bedrijf:

Advent en Blijde Boodschap.
3. Tweede Bedrijf:

Het bezoek aan Elisabeth en de Geboorte.
4. Orkest: "Fantasie uit de Opera Traviata"

G. Verdi.

Cribulka.

5. Derde Bedrijf:
De Opdracht en de Wedervinding.

De dag van het dubbele priesterfeest werd
besloten met dit tooneelstuk van Ghéon. Het

was een mooi stuk, erg mooi. Alleen jam-
mer, dat de tijd van het jaar er zich niet
goed toe leende. Wij zaten in de Vastentijd
en moesten ons nu verplaatsen in een Kerst-
misstemming, iets wat velen niet te best
lukte.

Balledux had dan ook niet dat succes dat

hij gewoon is hier op Rolduc te krijgen. En
toch volkomen ten onrechte. Immers het

stuk is prachtig en werd uitstekend gespeeld.
Een rondtrekkende troep zigeuners, eigen-

lijk een komediantentroep, die in de dor-
pen voorstellingen geeft, bevindt zich op de
avond voor Kerstmis in een dorp, waar hij
bivakkeert en de middernachtmis zal bij-
wonen. De dorpsbewoners slaan hun verrich-
tingen gade en dit is de oorzaak dat bij hen
de idee rijpt voor deze menschen iets te spe-
len. Maar op een avond als deze kan men
het gewone repertoire niet afwerken en dan
besluit Melchior, de vader en leider van de

troep, de geboorte van "Ons Heer" te spe-
len. Niet naar geschreven teksten, doch zoo
voortkomend uit het hart. De oude Melchior

zal het Bijbelverhaal voorlezen in de scha-
mele omgeving van het woonwagenkamp. In
alle eenvoud bloeit dan het wonder van de

vijf blijde geheimen open en er ontstaat een
spel, zoo fijn en zqo teer, als zelden gezien



is. Het ruwe kermisvolk valt weg en in alle
naÏeviteit zien we de fraaie tafereelen zich
voor ons ontwikkelen. De Engel brengt de
blijde boodschap aan Maria. We zien de ver-
bazing van de H. Maagd, de eerbied van den
Engel en het nederige "fiat" van Maria.
Maria gaat nu naar Elisabeth. Welke innige
genegenheid is er niet tusschen beiden, en
welke blijdschap om het Kind, dat ieder zal
baren! Het een zal zijn St. Jan, de voorloo-
per van het ander, den Godmensch Christus.

En dan de geboorte van Jezus. Het ver-
waande egoïsme van de beschaafde wereld
tegenover de kinderlijke eerbied van den
herder voor de toekomstige Moeder. Aan
den herder wordt dan ook de blijde ge-
beurtenis, dat wereldgebeuren, geopenbaard.
In het derde bedrijf zien we Herodes in zijn
machtswaanzin en het bevel wordt uitge-
vaardigd, waarom Rachel weende. Daar-
tegenover zien we de opdracht in de tempel.
Het leven van den Mensch Jesus wordt aan
God opgedragen, maar ook Maria zal een
zwaard doorboren en wij voelen mee met
de smart der jonge Moeder. De oude Mel-
chior leest verder en verhaalt de wedervin-
ding in de tempel. De angst der Moeder
wordt uitgebeeld, het bange zoeken onder
zoo velen, en dan de blijdschap van het weer-
zien en de verwondering dat Jesus zoo iets
doen kon. Hiermee is het spel afgeloopen,
dat ons de eerste jaren van den Godmensch
en Zijn Ouders voorstelt, zooals het ge-
weest moet zijn. Geen verfijnde wezens,
maar harde werkers, die het brood moesten
verdienen met noeste arbeid. Geen poezie
van spelen in een wei met lammetjes en vo-
geltjes, maar het rhythmische proza van het
werkmansleven met zijn droefenis en vreugd.
De dichterlijke tekst wordt op vele plaatsen
door een zachte humor gekruid.

Het was een spel voor ontwikkelden.
Het klein-orkest verleende deze avond zijn

gewaardeerde medewerking.
P. B.

Rolverdeeling:

De oude Melchior
De oude Sara, zijn vrouw
Josapha~ hun zoon
Mercèdés. hun schoondochter

Pierre Balledux.
Marie Braakensiek.
Jan v. der Linden.
Erna Balledux-

Haffert.
Dini van Lier.Bruno, hun kleinzoon
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Laetare Zondag 27 Maart.

Tooneel: "Elias weet het beter!"
Pr 0 g ram m a:

The Washington Post, Marsch
N eapolitanisches Ständchen

lste Bedrijf: "Elias weet het
V om Rhein zur Donau, Potpourri

2e Bedrijf.
Geschichten aus dem Wienerwald,

Wals

J. P. Sousa.
G. Winkier.

beter".
M. Rhode.

J. Straus.
3e Bedrijf.

Geigenpolka
Berliner Luft, Marsch

H. Ritter.
P. Lincke.

f 4e Bedrijf.
Personen:

Lou Steenman.
Leo Caminada.
Henk Vullinghs.
Harry Litjens.
Theo Thomassen.

Elias
Jozef, zijn zoon
Yankel, broer van Elias
Emil Schmidt, Jozefs vriend
James Livingstone, bankier
Bill Carmack, employé bij Le-

vingstone Tonny Houben.
Hanson, butler bij Livingstone Frits Otto.
Briggs, makelaar Godfried Lipperts.
Marks

i' Ben Burgers.
Kikapoulos . d EI ' Ferd. v. d. Assum.vnen en van las L I
Sarnoff ~ eo Donge mans.Meijer i Nico Dongelmans.
Philipps, reiziger in sigaren Pol Sorbi.
Mullins, agent van politie Godfr. Lipperts.
Nelson, verslaggever Léon Hermans.
Wissellooper der "Ticker

Company"
Werkman der "Ticker Com-

pany"
Een klant.

Het le, 3, en 4e bedrijf speelt in de winkel van
Elias. 'Het 2e bedrijf ten huize van den bankier
Livingstone. Het 3e bedrijf speelt een week later.
Het 4e op dezelfde dag als het 3e, maar na slui-
ting van de beurs.

Theo Adriaansens

Emile Wolfs.

De Rolducsche jeugd heeft zich dit jaar
niet te beklagen over te weinig variatie in
de gewone kostschool-dagorde. Na de bij-



zonder geslaag-
de Vastenavond-

voorstellingen
kwamen vandaag
weer onze jon-
gens aan het
woord. Onder de

voortreffelijke re-
gie van Mhr. H.
Vliegen werd na-
melijk het be-
kende, ook el-
ders reeds met

zooveel succes opgevoerde, blijspel in 4 be-
drijven "Elias weet het beter" van Jo Swer-
ling en Ed. G. Robinson voor het voetlicht
gebracht.

Wat hebben we vanavond hartelijk kun-
nen lachen! Dat doet je goed in zoo'n lang
trimester even vóór de hooggeladen com-
positietijd. Een lach in een jongensleven
heeft beteekenis! De décors waren weer keu-

rig verzorgd door Mhr. A. Smits, hetgeen
hem wel toevertrouwd was. Wat had hij
weer een aardig tooneel getooverd in de
sigarenwinkel van Elias, met de straat en
de voorbijgangers op de achtergrond! Net
echt. Wie was die lange mijnheer die daar
langs het étalagevenster voorbij schoof? Het
stuk werd vlot en natuurlijk gespeeld en
boeide tot de laatste minuut. Ook de vol-

gende dagen nog bleef 't het onderwerp van
menig courgesprek.

Wanneer het doek opgaat zien we voor
ons de sigarenwinkel van Elias. Reeds vlug
weet deze sfeer te scheppen. Alles weet hij
beter, zooals reeds direct blijkt, als hij zich
met zijn g-z-taaltje gaat mengen in het
kaartspel dat zijn vrienden in de winkel
spelen. En dan, zooals Elias zich met de
beurszaken bezig houdt! Geweldige winsten
maakt hij. . .. op papier. Had hij maar kapi-
taal, dan zou je 'ns wat zien. Daar komt
BiJl Carmack, employé bij bankier Living-
stone, binnen. Deze heeft zich uitgegeven
voor den zoon van zijn patroon, en zoo komt
't dat Elias er geen bezwaar tegen heeft,
dat Carmack met zijn dochter Hessy trouwt.

Het 2de bedrijf geeft het onderhoud weer
tusschen den' bankier en Elias in 't huis van

eerstgenoemde. Elias kan namelijk niet be-
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grijpen dat Livingstone er wat op tegen
heeft, dat zijn zoon met de dochter trouwt
van een zeer netten, fatsoenlijken Jood, die
een eigen sigarenwinkel heeft, al floreert
deze laatste niet zoo best. Het is toch zijn
schuld niet dat hij geen kapitaal heeft - en
nu zal Elias 't zaakje even voor de twee ge-
liefden opknappen. Het komt nu uit dat Car-
mack een employé van Livingstone is in
plaats van zijn zoon, en tevens dat hij aan-
deelen van zijn chef gestolen heeft. Als de
bankier nu de politie laat opbellen haalt
Carmack 'n revolver uit z'n zak, maar hij
heeft buiten Elias gerekend. De prulIemand
wordt over zijn hoofd gegooid en de butler
brengt den dief weg. Die butler, met z'n
strak gezicht, dat zelfs in plooi blijft als
Elias hem zoo'n "keurige nette verschijning,
die precies bij de inboedel past" vindt, het
was een pracht figuur die voor een zeer goe-
de achtergrond zorgde. In het gesprek tus-
schen Livingstone en Elias komt nu echt
het Joden-karakter van den laatste tot uiting.
De bankier stelt voor, dat Elias 'n bedrag
noemt als belooning, maar de Jood met zijn
instinct voor negotie weet het zoo te regelen
dat Livingstone zelf de zaak oplost. Afge-
sproken wordt dat zij beiden de winst zul-
len deelen van de aandeelen, die Carmack

heeft teruggegeven. Elias zal beslisse'n wan-
neer verkocht zal worden. Eerst voelt de

Jood' hier niet veel voor, want al is hij nog
zoo'n betweter, als puntje bij paaltje komt
durft hij toch niet. Door echter te spe.::;ulee-
ren op zijn eerzucht - Elias kan nu toch
groote zaken doen - weet de bankier hem
over te halen, waarmee het 2de bedrijf ein-

digt. Dit is wel het beste geweest van het
stuk. De kalme,

onverstoorbare
bankier vormde

een pracht-con-
trast met den le-

vendigen Jood,
die zich ook hier
niet kan losma-

ken van zijn zin
voor de handel,
en ook nu weer
alles het beste
weet.

'"



Elias, gespeeld door Lou Steenman, weet
hier door zijn uitstekend spel de spanning
en de humor erin te houden ondanks het

feit, dat er betrekkelijk weinig actie was.
Zijn spel heeft in dit bedrijf het hoogtepunt
bereikt, maar ook in het overige speelde hij
zijn rol op meesterlijke wijze. Theo Thomas-

sen als de bankier was een

waardig tegenspeler. Het 3de
bedrijf verplaatst ons weer in
de winkel. Een machientje
zorgt ervoor, dat de "Com-
pagnon van de groote bankiers.-
zaak Livingstone" op de hoog-
te blijft van de koersen der
effecten, en Elias blijft ma'lr
aan 't uitrekenen hoeveel hij
toch wel wint. Na eenige
strubbelingen verkoopt hij aan
zijn vrienden een aandeel van
de eventueele winsten, en hu

zien we de heele troep aan het
apparaat staan, er naar kijken,
de winst uitrekenen, alles on-
der leiding van Elias, want hij
is de baas. De koersen stijgen

en stijgen, de spanning wordt hoe langer hoe
grooter. Elias krijgt visioenen van een groot
huis in Park Avenue, met auto's en lakeien;
de vrienden beginnen aan te dringen 'Op ver-
koop, de winst is al mooi genoeg, - maar
Elias wil meer, altijd meer. De sigarenzaak
wordt verwaarloosd, want allen zijn verdiept
in de koersen. Een journalist komt binnen
en maakt een foto; zij zien het bijna niet.
De telefoon rinkelt, niemand hoort het....
ja toch. . .. Yankel, de onnoozele broer van

Elias, gaat voorzichtig en knieënknikkend
er naar toe, en na bibberend geluisterd te
hebben zegt hij - zijn stereotiep antwoord
op alle vragen die hem gesteld worden -
"Ja zeker natuurlijk!!!" waarna het
doek dicht gaat. Het 4de bedrijf toont een
algemeene verslagenheid. Elias had niet kun-
nen besluiten te verkoopen en nu zijn de
aandeelen gezakt. De Jood is nu het slacht-
offer van allerlei stekelige opmerkingen van
zijn vrienden, waartegen zijn welsprekençl-
heid zelfs niet bestand is. Allen gaan weg
behalve Meijer. Daar gaat opeens de winkel-
deur open en stapt Livingstone binnen, die
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direct begint met Elias te feliciteeren met
zijn goede politiek. Deze begrijpt er niets
van, maar als de bankier dan zegt, dat op
't telefoontje van zijn makelaar "verkoo-
pen?" het antwoord was: "Ja zeker natuur-
lijk!", blijkt het, dat Yank el in zijn onnoozel-
heid de zaak gered heeft.

Hiermee was een goed einde aan het stuk,
en het slot, waarin Elias nog tegen Yankel
uitvaart en 't weer beter weet, maakte de

indruk van er aangeplakt te zijn. Alles bij
elkaar was 't een goed geslaagde tooneel-
avond. Over de hoofdrollen spraken we
reeds, maar ook de overige rollen waren be-
hoorlijk en soms heel goed bezet. De be-
drijven werden afgewisseld door uitstekende
muziek van het Rolducsche Orkest onder

leiding van Mhr. Noë.
P. B.

Zondag 15 Mei.
Ze Opvoering van "Elias weet het beter"

Vandaag werd de opvoering van dit aar-
dige blijspel herhaald ten bate van de Bij-
zondere Raad der Vereeniging van den H.
Vincentius a Paulo voor Kerkrade en
Eygelshoven.

Ondanks het prachtige lenteweer en het
feit, dat het tooneelseizoen reeds eenige tijd
voorbij is, was de heele aula goed bezet met
een dankbaar publiek, zoodat gen'Oemde
Raad over de financieele zijde van dit geval
wel geen klagen zal hebben.

In de pauze had een kleine scène plaats
welke niet door den regisseur was ingestu-
deerd. Toen werd nl. de Weleerw. Heer
Vliegen, de regisseur van dit blijspel, op het
podium door een der spelers gehuldigd bij
gelegenheid van zijn benoeming tot kapelaan
te Houthem-St. Gerlach. Spreker gaf in en-
kele woorden aan: de overeenkomst en het
verschil in werkkring van leeraar en kape-
laan, waarna hij hem dankte voor zijn arbeid
gedurende zes jaren op Rolduc verricht en
bijzonder voor de prettige wijze, waarop hij
met hen dit leuke blijspel had ingestudeerd.
Allen, die hadden meegewerkt aan deze op-
voering, boden den scheidenden leeraar een
mooie palm aan, als een blijvende herinne-
ring aan deze dag.



Gedurende de pauze verzorgde de pas op-
gerichte Vincentiusvereeniging van Rolduc
een goed voorzien buffet in het bosquet, dat
een drukke belangstelling genoot.

Onnoodig te vermelden dat ook deze re-
prise een succes geworden is.

Uitgangsdag, 3e Trimester, 6 Juni.

GEVARIEERD FILMPROGRAMMA:

1. Ufa-journaal.
2. "Staal" door Walter Ruttmann.
3. Toendra.

Hiermede zijn we dan dit jaar aan de
laatste filmvoorstelling gekomen. En het
spreekt haast vanzelf dat op dit laatste ap-
pèl de groote meester, Walter Ruttmann,
niet ontbreekt. Veel films hebben we dit

jaar gezien, veel regisseurs becritiseerd, maar
geen enkele heeft de toets der critiek beter
kunnen doorstaan dan Ruttmann. Het avant-
gardistisch werk van dezen talentvollen man
wordt algemeen als het beste beschouwd, en
vele andere kunstenaars nemen hem tot

voorbeeld, en trachten zijn filmtaalover te
nemen. In Nederland zien we dat heel dui-

delijk bij Kees Strooband. De Film "staal"
is gemaakt in opdracht van de duitsche
staalindustrie. Door het groote talent van
Ruttmann is zij meer dan een gewone recla-
mefilm, het is een kunstfilm geworden van
uitzonderlijke kwaliteit.

De film werd ingeleid door een voorwoord
van Dr. Deumens, waarin hij ons een korte
uiteenzetting gaf van de ontwikkeling van
de "staal" industrie. Deze uiteenzetting was
noodzakelijk voor een goed begrijpen van
de film.

Het begin doet ons denken aan het einde
van Svend Noldan's film "Een lied van de
aarde" waar we verplaatst worden in het on-
metelijke wereldruim met z'n ontelbare ster-

ren, planeten en planetoïden. Gloeiende gas-
bollen schieten door het sterren ruim en een

enkele bereikt soms de aarde, maar nu niet
gasvormig doch als een harde massa: ;n me-
teoor. Deze meteoren bevatten v~el ijzer, en
hieruit maakten onze voorouders het staal.
De moderne industrie bereidt het staal uit

ijzererts dat in de aardkorst gevonden wordt.
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In hoogovens wordt het ijzer door verhitting
van de zwavel ontdaan, waarna het in de z.g.
"Bcssemer Peer" de verdere bewerking on-
dergaat. Door het gloeiende ijzer te stampen
krijgen we staal. Deze heele bewerking laat
Ruttmann ons in 't kort zien, zonder echter
te letten op de technische bijzonderheden,
hij ziet alleen het schoone van de techniek,
en dit wil hij ons ook laten zien. De uitge-
breide toepassing, die het staal in de meest
uiteenloopende v oorwerpen ondervindt toont
hij ons in een prachtige montage, en een vlot
filmisch rhythme. In huizenbouw, scheeps-
bouw, huishoudelijke artikelen, machinebouw

overal vindt het staal zijn toepassing. En
wanneer na deze film het licht in de zaal

opgaat dan bewonderen we nog het genie,
dat ons deze onvergetelijke minuten ge-
schonken heeft, en wij zijn Ruttmann dank-
baar voor de schoonheid en kracht van zijn
filmtaal.

Het journaal van deze dag biedt enkele
bijzonderheden uit het land van" Unde
Sam", en geeft ons een uitgebreide repor-
tage van HitIer's bezoek aan zijn vriend
Mussolini.

Als laatste nummer verschijnt de film
"Toendra" voor onze grage oogen. Toendra
had een mooie documentaire film kunnen
worden, maar door het verhaal dat in deze

film verwerkt werd is zij geworden tot een
van de primitiefste speelfilms die we ooit
hier gezien hebben. Door het voorwoord van

deze film maakt zij later op ons een eenigs-
zins belachelijke indruk.

In het voorwoord staat n.l.: "Deze film

"Toendra" wordt opgedragen aan alle dok-
toren, die onverschrokken de moeilijkheden
trotseeren welke zij bij hun sociaal werk ont-
moeten."

Immers de moeilijkheden die een dokter

ondervindt zijn meer van psychologische
aard. Want juist de voortdurende angst voor
het leven van zijn patienten, en de opoffe-
rende liefde van den medicus voor hen, die
hun leven aan hem toevertrouwen, maken
,zijn bestaan ontzettend moeilijk. En wanneer
de film Toendra ons dan van al deze ware
moeilijkheden van een medicus niets laat

zien, maar daarvoor in de plaats ons de moei-



lijkheden toont, die een dokter ondervindt
wanneer hij, inderdaad uit liefde voor zijn
medemenschen, in de Toendra verzeild raakt,
dan kunnen wij niet anders doen dan lachen,
lachen en medelijden hebben met de kinder-
lijke opvattingen van dezen regisseur over
de moeilijkheden van een medicus.

Daar de film is opgedragen aan de H.H.
Doktoren maken we natuurlijk spoedig ken-
nis met den hoofdpersoon n.l. dr. Barlow.
Dr. Barlow is 'n medicus in Alaska, en heeft

zoodoende de heele toendra als praktijk. Om
gemakkelijk zijn patienten te kunnen berei-
ken bedient hij zich van een vliegmachine.
In Noonack breekt de pest uit, en na eenige
aarzeling vliegt Dr. Barlow naar de besmette
plaats. Maar onderweg raakt zijn benzine op
en een mislukte noodlanding doet het vlieg-
tuig in brand raken. Moederziel alleen komt
hij nu in de toendra terecht. In een hol wil
hij overnachten, maar gelukkig is hij niet,
want zijn slaapplaats is het leger van een
beer. Met de moederbeer krijgt hij oneenig-
heid, maar de jonge beertjes sluiten vriend-
schap met hem. Deze jonge beertjes, die hij
de namen Tom en Jerry geeft, volgen Dr.
Barlow op zijn eenzame tocht en bezorgen
hem daarbij veel last, maar zorgen er ook
voor, dat hij wat te eten krijgt.

Na veel avonturen bereikt Dr. Barlow

tenslotte toch zijn einddoel, Noonack, maar
hier wacht hem de groote teleurstelling: het
heele dorp is gestorven, terwijl de mieren
alle lichamen hebben opgevreten.

Terwijl hij de huizen langs gaat, komt er
een groote troep uitgehongerde honden aan.
Door de huizen in brand te steken probeert
hij deze te verjagen, wat hem echter niet
lukt. Een noodlottige val is oorzaak dat hij
onder de troep honden terecht komt, die
hem willen verscheuren.

Een vriend van Dr. Barlow, Mack gehee-
ten, komt als uit de hemel gevallen en
redt hem. De moeder-beer heeft Dr. Barlow

op afstand gevolgd. Tom en Jerry keeren
tot haar terug en Mack zorgt voor zijn
vriend.

H. Fr.
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Directeursfeest, 13 Juni.
CONCERT

door de Harmonie van Rolduc.

Programma:
1. vVilhelmus van N assouwe.
2. ViveRolduc, marsch, opgedragen aan den

Hoogeerw. Heer Directeur J. H. Noë
3. Mign'onnette, ouverture.
4. Lippe Detmold, marsch.
5. Lang zal hij leven, marsch.
6. Lève Rolduc.

CONCERT
door

het MUZIEK CORPS van STAATSMIJN
EMMA

Programma:
Wilhelmus van N assouwe.

1. Vive Rolduc, marsch opgedra-
gen aan den H. E. Directeur

2. Zigeunerliebe, wals
3. Ouverture Rustique
4. Ballet Faust in 7 deelen

Pauze.

5. Marche Triomphale du Cente-
naire

6. Lustige Weiber von Windsor,
ouverture

7. Suite Romantique
8. Washington Grays March

Aan U 0 Koning der Eeuwen.

J. H. Noë.
Fr. Léhar.
A. Scasolla
Ch. Gounod

1. Montagne

O. Nicolai
F. Popy
C. S. Grafulla

Een gezellige stemming heerschte op de
cour.

,Weer zat Rolduc, jong en oud, (voor de
hoeveelste maal wel?) vereenigd rond het
bordes.

Een bonte mengeling van Zondagsche
kleeren waartusschen door de groene half-
ronden der courbanken, het geheel bezaaid
met het wit der programma's.

Radio-muziek golfde over het stemmen-
gewoel heen en een misschien al te koel
windje deed de vlaggen op het bordes, waar-
onder ook de nieuwe Rolducsche, feestelijk
wapperen.

Dan opeens werd het geheel omvangen
door het prettig aandoende geluid van een
flinke trommelslag. - Daar kwamen ze!

Een wapperende vlag, belgerinkel, drie
bekkenslagen en dan schalde het koperen
geluid de lucht in. Gelijkmatig bewogen de
zwart met goud gestreepte beenenrijen over
de "ijzeren weg". De witte pluimen deinden



mee in de maat. Daar gingen ze, de harde
zwoegers, die nu àl het mooie dat ze in zich
wisten, tot uiting probeerden te brengen.

Met een warm applaus werden ze voor
het bordes ontvangen, terwijl bestuur en di-
rigent door den Hoogeerwaarden Directeur
werden begroet. Het corps nam plaats op het
bordes en even later klonken de warme to-
nen van ons volkslied over de doodstille
cour. Hoe goed deed deze kleine Oranje-
hulde in onze groote, feestvierende familie-
kring!

Het was een verrassing toen de voorzitter
in naam van bestuur en leden den Directeur
gelukwenschte en een prachtige bloemen-
mand aanbood.

Inmiddels had men
om met het eigenlijke

zich gereed gemaakt
programma te begin-

nen.
Eerst klonken de tonen van de pittige

marsch "Vive Rolduc", gecomponeerd door
onzen muziekleeraar J. Noë door de lucht.
Deze uitvoering zal zeker wel een ruim-
schootsche belooning voor het werk van den
componist geweest zijn, hetgeen toch niet
wegnam, dat nog een driewerf hoera door de
lucht schalde nog vóór dat het slotaccoord
was uitgestorven.

Hierna volgde een gevarieerd programma
van slepende zigeunermuziek en boeiende
elegance uit Gounod's prachtig werk: Faust,
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via romantiek tot forsche, triomfale mal'"
schen en tenslotte het zegelied: Aan U 0
Koning der eeuwen.

Ondertusschen was het reeds diep in de
avond en fantastisch speelde het licht van
de bordeslamp rond de stil luisterende jon-
gens.

Een daverend applaus beloonde de musici
en onze Directeur sprak uit naam van allen
nog een hartelijk woord van dank uit voor
de hem gebrachte bloemenhulde, welke hij
weer wilde doorgeven aan het H. Hart om
Zijn zegen over het corps af te smeeken.
Dan bedankte hij hen voor al het mooie dat
zij ons ten gehoore hadden gegeven ondanks
de werkzaamheden, die zij die dag reeds
achter de rug hadden.

Een driewerf hoera besloot deze prachtige
avond.

W. P.

Directeursfeest, 2e dag, 14 Juni.
OUVERTURE.

1. Tooveratlas:
a. Uit de onderwereld.
b. Nederland in vogelvlucht.
c. Trop tard.
d. "U belt, wij draaien."

(Wij schakelen om naar Afrika).
2. Onder den "Hooge".

(in vier stukskes).
3. Hebben is hebben, maar krijgen is de. kunst.

Slotkoor. (Opgedragen aan hen, die dit jaar
Rolduc verlaten).

AUBADE OP HET
DIRECTEURSFEEST







SCHOOLJAAR 1937-1938
...

Leerarencorps
I. Priesterleeraren.

van de Venne Mgr. A. J. M. H., Directeur.
Benoemd 1898.

Jacobs Dr. J. W. J. J. 1905.
Janssen Drs. L. J. 1910.
Everts Dr. P. E. 1912.
Deumens Dr. A. L. I. 1913.
van der Mühlen Drs. H. J. 1913.
Sittarz Drs. W. F. J. 1914. '
Metzemakers J. P. J. 1914.
Reijnen Drs. H. M. H. 1915.
Hutschemakers K. C. 1916.
Smits A. M. I. H. 1916.
Brouwers Drs. G. L. J. 1917.

Zuylen A. H. H. J. 1922.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.
Boosten Dr. J. P. 1924.
Turlings H. J. H. 1924.
Pop Dr. L. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1927.
Castermans Drs. P. G. F. 1928.
Janssen A. J. A. 1928.
Peeters A. M. J. L. 1928.
Titulaer Drs. J. J. B. 1929.
Bohnen J. H. J. 1930.
Damen J. W. L. 1932.
Geurts Drs. P. H. J. M. 1932.. Janssen J. A. E. J. 1932.
Vliegen M. J. H. 1932.
Jansen J. E. P. M. 1933.

Jenniskens J. Ch. W. 1934.
Meisen P. J. W. 1934.
Flecken J. J. 1935.
Vogels J. A. H. 1935.
Waterval J. M. J. 1935.
Senden J. F. J. E. 1936.
Coenen C. H. 1937.
Houben P. J. 1937.

11. Leekenleeraren.

Eck P. J. A. 1910.
Vaessen J. H. 1921.
Ross Drs. A. L. H. 1924.
Willems G. H. 1926.
van Can Dr. H. L. M. 1928.
Burgers Dr. W. A. M. 1929.
de Groot C. A. J. 1930.
Selman Dr. J. 1933.
Veldman D. J. 1935.
Léger G. J. M. 1935.

liL Onderwijzers voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922(hoofd).
Duykers P. 1936.

IV. Muziekleeraren.

Zeyen P. 1901.
Noë J. H. 1937.

H "......



Leerlingen van het
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schooljaar 1937-1938.

Philosophie Superieure
Boessen Jan, Roermond.

Bongarts Piet, Steyl.
Coenen Piet, Sittard.
Houben Hubert, Eys- Wittem
Jacobs Henri, Helden-Panningen.
Lemmens Herman, Lottum.
Lipperts Godfried, Margraten.
Moors Henri, Tungelroy- Weert.
Pelzer Leo, Nieuwenhagen.
Peters Jan, Heerlerheide.

Robroek Frans, Heerlen.
Schutgens Jean, Sittard.
Sluiters' Piet, Gennep.
Thomassen Theo, Roermond.
Timmermans Alfons, Horst.
Timmermans Theo, Horst.
Trienekens Theodoor, Sevenum.
Vallen Emile, Ottersum.
Verbugt Emmanuel, Liessel.
Verdonschot Leo, Weert.

Philosophie Inferieure
den Boer Joop, Gennep.
van den Booren ", Jan, Kerkrade.
van der Bruggen ':' Piet, Sittard.
Delemarre ':' Bernard, Maastricht.
Delissen ':' Theo, Houthem-St. Gerlach.
Dirix Léon, Heerlen.
Geerits Willy, Blerick.
-~

Hannen ':' Pierre, Heythuysen.
Houben ,~Antoon, Roermond.
Jochems ':' Pierre, Maasbracht.
Joosten ':' Louis, Grathem.

Keulen * Jan, Bingelrade.
Lebens * Albert, Tegelen.
Linssen ,~ Joseph, Maasbracht.

*) Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1937-1938.



Litjens '-, Harry, Venray.
Lumey Hubert, Simpelveld
Maessen * Servais, Posterholt.

Marcus Gerard, Gulpen.
Meens Eugène, Klimmen.
Paes Willy, Chèvremont-Kerkrade.
Pieters * Paul, Heerlen.
van de Schoor '-, Willy, Heythuysen.
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Schoren '-, Piet, Maasniel.
Schrijnemakers " Arthur, Geleen.
Starmans * Jan, Hulsberg.
Thijssens Charles, Roermond.
Wassenberg ':' Jan, Roermond.
van de Weyer * Frans, Bingelrade.
Wolfs * Antoine, Eysden.

Seminarie-Gymnasium

Bloemen Arthur, Schaesberg.
Delahaye Frits, Nuth.
Gelissen Jan, Sittard.
Hendriks Frans, Kerkrade.
Hommes * Guillaume, Maastricht.
Horbach Hans, Gulpen.
Knops Joseph, Oirsbeek.
Litjens Pieter, Horst.

Bertels Hans, Deventer.
de Bruyckere Gerard, Oostburg.

6de Klas.

Loenen '. Jo, Venray.
Nelissen Antoon, Beltrum bij Groenlo.
Rutten René, Maastricht.
Smeets Jan, Valkenburg CL.)
van de Voort Ed, Warmond.
Weterman Theo, Deventer.
Weyenborg Antoon, I)chtenvoorde.

5de Klas.

Caminada Leo, 's Gravenhage.
Camps P~ter, Heerlen.



Janssen Leo, Weert.
Jaspers Paul, Klimmen.
Joosten Gerard, Grubbenvorst.
Kuypers Hans, Chèvremont-Kerkrade.
van Loo Otto, Kerkrade.
Lucassen * Antoon, Venray.
Meens Henri, Berg en Terblijt.
van der Meulen Frans, Kerkrade.
Nijst Leo, Kerkrade.
Penders ':' Joseph, Voerendaal.
Pinckaerts Jan, Maastricht.
van Riet Jan, Stevensweert.
Schoemaker ~, Herman, Deventer.
Schoemaker Joseph, Deventer.
Starmans Joseph, Nuth.
Tielens ':' George, Maastricht.
Verhey Henk, Didam.
Vreuls Eugène, Nieuwenhagen.
Wentholt ':' Antoon, Groenlo.
Weyenborg Adriaan, Lichtenvoorde.
Wintgens Dirk, Heerlen.
Wolfs Emile, Voorburg.

4de Klas.

van den Assum ':' Ferdinand, Dongen.
Augustus Louis, Kerkrade.
van de Berg Arnold, Hoensbroek.
Brouwers Bob, Heerlen.
Burm Andreas, Nieuw-Namen.
Crolla Alfons, Valkenburg (L.).
Hermans Léon, N uth.
Huijts ':' Joseph, Voerendaal.
Janssen Flip, Nijmegen.
Jaspers Matthieu, Klimmen.
Maes Joseph, Nuth.
Mertens Joseph, Mechelen (L.).
Nolet * Jan, Oldenzaal.
Nolet * Joep, Amsterdam.
Paulissen Joseph, Kerkrade.
Pinckaerts Piet, Maastricht.
Ramaekers Jose]5h, Voerend aal.
Salemans Bart, Amstenrade.
Smeets Harry, Gennep.
Verbugt ':' Henri, Liessel. .
Verhaak Christ, Zevenbergsche Hoek.
Verheyen Frans, Erp.
Verhoeckx Dries, Blerick.
Verhoeve Frits, Makassar.
van Waes Johan, Zuiddorpe.
van Wessum Jaap, Wateringen.
Wijnen " Joseph, Mechelen (L.).
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3de Klas.

America Albert, Nuth.
Bemelmans Peter, Heerlen. -r
Bischoff Hubert, Kerkrade.
Burgers " Carel, Arnhem.
Corsius Henny, Maastricht.
Crombach Léon, Vaals.
Emondts Paul, Terwinselen.
Erens José, Schaesberg.
Grond Jan, Amsterdam.
de Haes Joseph, Echt.
van der Hart Jan, Venlo.
van Hoef Pierre, Wessem.
Huurman Jacques, Deventer.
Jansen Frits, Kloosterburen.

. Janssen Wim, Nijmegen.
Jongen Eugène, Kerkrade.
Roex Heiny, Rimburg.
van Schagen Fred, Palembang.
Scholtens Roeland, Deventer.
Seelen Harry, Reyen.
Starmans Louis, Nuth.
Starmans Max, Nuth.
Theunissen Pierre, Eysden.
van Thiel Wim, Tilburg.
Tielens Flip, Maastricht.
Vaessen Jackie, Kerkrade.
V oncken Nico, Heerlerheide.
Willemse Paul, Eygelshoven.
Wolfs Winand, Voorburg.
Wijffels Carlos, Westdorpe.

2de Klas, lste Afd.

Batenburg Karel, Amersfoort.
Bqesten Joseph, Oirsbeek.
à Campo Emile, Tindjowan. S. O. K.
Crijns Leo, Nuth.
Everts Hans, Ràalte.
de Groot Willy, Gennep.
van Hegelsom Leo, Grubbenvorst.
Hermesdorf Peter, Nijmegen.
HuIsman Lou, Welten-Heerlen.
Koonings Jan, Eindhoven.
Lacroix Pierre, Gulpen.
van Loo Eduard, Kerkrade.
Loyson Piet, Nieuwenhagen.
Ruiters Joseph, Kerkrade.
Salemans ':' Harry, Amstenrade.
Sijpkens Jan, Bussum.
Wagemans Jacques, Posterholt.



2de Klas, 2de Afd.

Blom Eric, Maastricht.
Busch Jan, Dordrecht.
Cremers Alfons, Heerlen.
Everts Piet, Raaite.
Hartmann '-,Henri, Oost-Eysden.
Hellendoorn John, Tandjoeng Enim. S. O. K.
Hoogstraten Jacques, Deventer.
Hunink Rudolf, Deventer.
Koten Paul, Amstenrade.
Lenders Hubert, Eygelshoven.
LQyson Wim, Nieuwenhagen.
van der Meulen '-,Leo, Kerkrade.
Pierey Leo, Wittem.
Stroy Gerard, Venlo.
Verhaak Rein, Zevenbergsche Hoek.
Vullinghs Piet, Sevenum.
van der Zander Frits, Schinveld.
van Zinnicq Bergmann Floris, Vugt.

lste Klas, lste Afd.
Adriaansens ':' Willem, vValsoordcn.
van Amersfoort ':' Steef, den Helder.
Beekman '-, Piet, 's Gravenhage.
Bergstein Frits, Lutterade.
Dresen Jacques, Eygelshoven.
Elders '-, Jaap, Enkhuizen.
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Hermesdorf ':' Godfried, Nijmegen.
Heyltjes ':' Wim, Holz-Kerkrade.
Hoefnagels ,~Karel, Bleyerheide.
Humme " Herman, Gennep.
Klijn '-, John, Hilversum.
van der Mast * Eduard, Heerlen.
Roukens Jan, Kerkrade.

lste Klas, 2de Afd.

Bertels Frans, Deventer.
Crolla George, Valkenburg (1.).
Offermans ':' Justin, Kerkrade.
Oosterholt ':' Gerard, Groenlo.

Quaedvlieg ':' Joseph, Noorbeek.
Roex Willy, Gulpen.
Rutten '-, Gerard, Eygelshoven.
Smeets Leon, Valkenburg (L.).
Starmans '-, Joseph, Nuth.
Sijpkens Tiddo, Bussum.
Tromp Hans, Sneek.
Vincken Arnold, Heerlerheide.

Vorage Victor, Kerkrade.
Vijgen Joseph, Schaesberg.
van Wersch ,~ Nico, Simpelveld.
Wetzels Nico, Bleyerheide.
van Workum ,~ Matthieu, Lawang (0. Java)
Wortelboer ,~ Gerard, Groningen.
van Wijck '-, Wim, Nijmegen.

. ........
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Hoogere Burgerschool A.

5de Klas A.

Beugels Nico, Kerkrade.

Buysrogge Kees, 's Gravenhage.

Kochen Willem, ~pekholzerheide.

Mutsaerts Freek, Tilburg.

van Pol André, Buggenum.

Retèl Piet, Weltevreden.

Retera Joseph, Beek (L.).

Thissen Willy, Schinveld.

Tromp Hein, Sneek.

Vreuls Frans, Nieuwenhagen.

4de Klas A.

Adriaansens Theo, Walsoorden.

Alberts Jules, Gulpen.
Begheyn Paul, Nieuwenhagen.
Bruykers Henri, Brunssum.
Cremers Pierre, Maastricht.

van Hapert André, Eindhoven.
Hunink Antoon, Wijhe.
Mutsaerts Paul, Tilburg.

Nijdam Mannus, Ween en.

Reuwer Wim, Ootmarsum.

Sorbi '-, Pol, \Vassenaar.

Steenman Lou, Amsterdam.

Systermans Antoon, Valkenburg (L.).

Verdijk Thom, Eindhoven.

de Vet Walter, Gilze.

Willemsen '-, Piet, Doesburg.
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Hoogere Burgerschool B.

5de Klas B.

Beurskens Henk, Tegelen.

Buck Peter, Kerkrade.

Cobben Hans, Breda.

Driessens Joseph, Weert.

Dijkstra Jules, Gendringen.

Eysink Rudolf, Deventer.

Franssen Henri, Venlo.

Gelhard Bob, Deventer.

Goes Frans, Amsterdam.

J aartsveld Harry, Groenlo.
Motké Henk, Breda.
S.:;hoemaker Otto, Deventer.
Tromp Johan, Sneek.
Turk Matthieu, Kerkrade.

Welp Fons, Boxmeer.
Wennekers Rudolf, Utrecht.

van Wessum Theo, Wateringen.
\Villemse Kees, Kerkrade.

4de Klas B.

Akkermans Denis, Rotterdam.

Burgers Ben, Eindhoven.
Crijns Alfons, Rumpen-Brunssum.
Dongelmans Leo, Abcoude.
Feitz Winny, Apeldoorn.
Fleischeuer Bob, Maastricht.
Geelen Hein, Kerkrade.

Gonzales Charles, Batavia.
Hoogenbosch Jan, den Helder.

Hoynck van Papendrecht Adri, Bergeijk.
Jaartsveld Henri, Groenlo.
Lokin ':' Jan, Amsterdam.
Motké Piet, Breda.
Motké Wim, Breda.



Schweigmann Clemens, Huizum
bij Leeuwarden

Sikkes Folkert, Gulpen.

Slockers ':' Eddy, Emmastad (Curaçao).

Snijders Edgard, Nieuwenhagen.

Snijders Léon, Nieuwenhagen.

van Soest Jo, Utrecht.

Stein Wim, Lonneker.

Tunnissen Alfons, Oeffelt.

3de Klas, lste Afd.
Adriaansens Louis, Walsoorden.

Beuting Antoon, Enschede.
Braat Jules, Roosendaal.

Burger Henri, Zeist.
Coppes Jan, Enschede.
van Crey Jan, Rosmalen.
Demonte Louis, Weert.
Ebus Paul, Venlo.

van Haagen Noud, Breda.
fcfaast Willem, Dongen.
de Haes Louis, Eindhoven.
Hermans Antoon, Breda.
Hulshof Theo, Lichtenvoorde.

van Nierop André, Langsa (Atjeh).
Rompen Joseph, Vijlen.
Scholtens Rûdolf, Deventer.
Smit Jan, Deventer.
van de Venne Paul, Nijmegen.
Vullinghs Fon, Horst.
Vullinghs Henk, Horst.

3de Klas, 2de Afd.

van Acker Piet, Dongen.
Coppes Leo, Enschede.
Coppes Theo, Enschede.
Dirken Frans, Simpelveld.
von Hoegen Hans, Kerkrade.
Hoogsttaten Jan, Deventer.
Jaartsveld Jan, Groenlo.
van der Lande Piet, Deventer.

Leygraaf Jan, Venlo.
Otto Frits, Rimburg.
Retèl August, Weltevreden.

100

Rijsemus Herman, Semarang.
Schoemaker Hans, Deventer.
Schoemaker \Vim, Deventer.

Schormans Joseph, Nieuwenhagen.
Schijns Joseph, Mechelen (L.).
van der Sman Nico, Heemstede.

Többen Huby, Leeuwarden.
van Zinnicq Bergmann Joris, Vugt.

2de Klas, lste Afd.
Coenen Jan, Medan.

Coenen René, Medan.

I)echesne Bartho, Leeuwarden.

Franssen Gerard, Venlo.

Geilenkirchen Freddy, Kerkrade.

Gilissen Alfons, Heerlen.

Habets Emmanuel, Kerkrade.

Hensgens Jo, Mechelen (L.).

Klijn ':' Eugène, Hilversum.

Klijn ':' Hub, Hilversum.

Maas Christ, Waalwijk.

Marinus Wim, Pangkalan Brandang.

van der Meulen Frans, Eindhoven.

Nijssen Matthieu, Maastricht.

Russel Ferdie, Weert.

Schoemaker Broos, Deventer.

Schoemaker Paul, Deventer.

Schreurs Wim, Vaals.

Smeets Guillaume, Si Gala Gala BatangToroe.

Souren Jér6me, Vaals.

Steemers Nico, Zutphen.

Verhoef ':' Jan, Waalwijk.

Wortelboer George, Sappemeer.

2de Klas, 2de Afd.

Beckers August, 'Jbach o. Worms.
Clevers Joseph, Kerkrade.
Dongelmans Nico, Abcoude.

Eyck '-, Dominique, Heerlen.

Fliek Jan, Kerkrade.

van Ginneken Karel, Zundert.

Habets Chrétien, Kerkrade.

Hageraats Antoon, Arnhem.

van Heeswijk COl', Best.



Horbach Paul, Gulpen.

Lardinois Pierre, Noorbeek.

Maes Marcel, Nuth.

Mooren Jan, Gennep.

Mooren Piet, Gennep.

Pinckaerts Gust, Maastricht.

Puylaert Etienne, Zuiddorpe.

van Soest Henk, Utrecht.

Stein Harry, Lonneker.

Sturm ~,Alphons, Roosendaal.

Vromen Antoon, Brunssum.

Weyenborg Jan, Lichtenvoorde.

Willemen Martin, Reyen.

lste Klas, lste Afd.

Adriaansens Paul, Walsoorden.

van Bladel Heinz, Eygelshoven.

Bos * Bernard, Usquert.

Bos ':' Petrus, Wehe.

Cobbenhagen Frans, Gulpen.

Dechesne Clemens, Leeuwarden.

Driessen ~,Martin, Blerick.

Ebus Frans, Venlo.

van Haagen Arnold, Beneden-Leeuwen.

de Haes Toon, Echt.

Hartong Herry, Kediri.

von Heyden Wennemar, Haaksbergen.

Houweling Ben, Amsterdam.

Janssen Frits, Maastricht.

Janssen Piet, Nijmegen.
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Kaanen Herman, Vierlingsbeek.

van der Meer Bouke, Raalte.

Ot jens ,~ Henk, Dongen.

Roelofs Theo, Sittard.

Thissen Arnold, Schinveld.

Voncker Wijnand, Workum.

van Wayenburg * Karel, Nijmegen.
Westerwoudt ':' Felix, Bussum.

Willemse Henk, Kerkrade.

van der Winkel Carel, Singkep N. O. I.

lste Klas, 2de Afd.
Baken -, Jasper, Valkenswaard.
Bos ':' Johan, Rottum.

Bruinsma ,~ Gerrie, Bolsward.

Dierkes Frans, Wageningen.

Flint ':' Johan, Winschoten.

Flint ':' Theo, Winschoten.

Haagmans * Willy, Kerkrade.

de Haes Wim, Echt.

Henquet Henri, Eysden.

Hillege ':' Bernard, Dordrecht.
Keijzer -, Toon, Eindhoven.

Marringa * Piet, 's Gravenhage.

van Pol Piet, Buggenum.

van Ruitenbeek -, Gerard, 's Gravenhage.

Tielens Raoul, Meerssen.

van den Toorn ':' Frans, Schiedam.

Verkuyl Gidi, Boxmeer.

Vogt ~, Johan, Dokkum.

Voorbereidende Klas
lste Afd.

Beerman * Joop, Apeldoorn.

Bergstein Nico, Kerkrade.

Bergstein -, Peter, Lutterade.
Bruns * Gerard, Lobith.

Dohmen ':' August, Kerkrade.
Dresen ~, George, Eygelshoven.

Eck ,~ Hubert, Kerkrade.

Gabriels ,~ Eugène, Arcen.

de Goede * Jan, Soesterberg.

van Hapert Hein, Eindhoven.

Hartong Hans, Kediri.

van Heeswijk * Willy, Best.

Hoogstraten -, Wijnand, Deventer.

Kustermans ':' André, den Dungen.

v ln der Meer ':' Julius, Cuyk.

Mosmüller Guillaume, Nieuwenhagen.

Opfergelt ~, Frits, Eygelshoven.

Schneider ':' Willem, Hengelo.

Sijmons ':' Jéróme, Menado.
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Többen ,;,Antoon, Leeuwarden.
Vermeulen ~,André, Utrecht.

Vorage ,~Constant, Kerkrade.
Vullinghs Hubert, Horst.

2de Afd.
Akkermans Jan, Rotterdam.

Beuting ~,Herman, Enschede.
Bos ,~ Johan, Wehe.

Caminada ~,Bernard, 's Gravenhage
Cobbenhagen Clemens, Gulpen.
de Goey Jan, Udenhout.

Hartong Guus, Kediri.

Hazen * Hendrik, Heerlerheide.

Hunink ,;, Nol, Deventer.

Janssen';' Adriaan, Chcribon.

Philips ,;, Rudolf, Valkenburg (1.).

. Roelofs ,;, Michel, Sittard.
Scholtens ~, Wim, Kloosterburen.

Senden ,;, Herman, Kerkrade.

Tromp ,;, Dirk, Sneek.

Werry ,;, Joseph, Spekholzerheide.

Wijnen ,;, Jacques, Simpelveld.

,

"SOCIALE STUDIEWEEK".

Van 1.n. r. Z. Exc. GOSELlNG, Mr. CH. JANSSEN DE LlMPENS, Mgr. Dr. POELS en de
Belgische oud-minister van Sociale Zaken HEYMAN.
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PERSONALIA 1937-1938
........

De H. Priesterwijding ontvingen:

Joseph Abels. Jo Janssens.
Antoon Adams. Gerard Litjens.
Piet van den Broek. René Mains.
Louis Claessens. Lambert Meertens.
Joseph Clerx. Eduard Miedema.
Antoon Corbey. Jacques Naus.
L'ouis Cordewener. Heinrieh, Nobis.
Jan Driessen. Leo Penders.
Theo Driessen. Jacques Pennings.
Frans van der Haghen. Johan Rothkrans.
J oseph Hanraets. Jean de Saive.
Pierre Heijnen. Henri Sehrijen.
Wim Horsmans. Joseph Schrijnemakers.
Jos. Huysmans. André Verheggen.
Henri Janssen. Henri Verheggen.

van het Bisdom Roermond.

Dom. George Smeets O.S.B.
van de Orde der Benedictijnen te Oosterhout.

Piet Hermans M.S.G

van de Congregatie der Missionarissen van
het H. Hart.

Joseph Houben S.J.
yan de Orde der Jezuïeten.

Hubert Ramakers C.s.s.R.
Piet Zeehandelaar C.s.s.R.

van de Congregatie des Allerheiligsten
Verlossers.

De volgende examens werden afgelegd:

Examens 1937-1938 *)

R. K. Universiteit Nijmegen:
P. Paulus sen, cand. rechten.
J. Jaspers, cand. rechten.
P. Geurts, doet. geschiedenis.
H. Jochems, cand. Germ. lett.
R. Rameekers, cand. Germ. lett.
F. Storms, doet. Eng. lett.
J. Jenniskens, cand. rechten.

*) De examenlijst is afgesloten ]5 Juli. De oud-
leerlingen worden verzocht opgave van de door
hen afgelegde examens te zenden aan de Redactie
van Rolduc's Jaarboek.

U niversiteit Leiden:

E. Schrijnemakers, Ie cand. med.
A. Ferket, semi-arts.
L. Vaessen, doet. med.
P. H. van Laer, promo wis- en natuurk.

U niversiteit Utrecht:

P. Hendrickx, Ie cand. med.
W. Tegelaers, Ie cand. med.
E. Stoffels, Ie cand. med.
H. V. d. Sande, Ie cand. med.
J. Weege!s, semi-arts.
P. Ot jens, semi-arts.
E. Schoenmaeckers, semi-arts.
A. Hillebrand, doet. med. Ie en 2e deel.
J. V. Susante, Ie theor. tandheelk.
J. Muyrers, 2e theor. tandheelk.
H. A. E. H N. de Steenhuysen Piters,

cand. med.

Universiteit Groningen:
S. Osse, Ie cand. med.

Universiteit Amsterdam:

H. Truyens, doet. med.
H. V. d. Hombergh, semi-arts.
J. Rouwendal, doet. med.
J: Wegdam, doet. med.
A. Verheugt, doet. med.
H. Neyens, doet. med.
P. M. Rood, Ic arts-ex.

Technische Hoogeschool Delft:
J. A. H. Hartmann, ex. civ ing.

Land bouwhoogeschool Wageningen:

S. Dijkstra, cand. ex.

R. K. Hoogeschool Economische Weten-
sch. Tilburg.

W. Claus, prop. ex.
J. A. L. M. Coenen prop. ex.
A. Nijdam, prop. ex.
M. Krekelberg, doet. ex.
H. van Waes, prop. ex.
J. Tromp, prop. ex.



H. Henquet, prop. ex.
G. Spauwen, prop. ex.
K. Breukcrs, cand. ex.
K. Samso'l cand. ex. (met lof).

Universiteit Leuven:

H. J. Benders, Ie cand. psychol.
J. Gilissen, Ie lic. soc. polit.

Technische Hoogeschool Aken:
L. Janssen, cand. technol.

Notarieel examen:

A. Begheyn, 2e d.

Gemeenteadministratie:
J. Bremefl.
M. Flecken.
J. Vreuls.

Werden benoemd:

tot Proost van het Kapittel der kathedrale
kerk te Roermond:
Mgr. W. H. Cloots, Professor aan het Groot-

Seminarie te Roermond.

tot Kanunnik van het kathedraal Kapittel
te Roermond:
G. Rhoen, Plebaan-deken, te Roermond.

tot Commandeur der Orde van den H. Syl-
vesier van den Heiligen Stoel:
F. A. M. J. Smits van Waesberghe, te Breda.

lot Ridder in de Orde van St. Gregorius
den Groote:

F. M. Rouppe van der Voort, industrieel te
's-Hertogenbosch.

tot Ridder in de Orde van de~ Nederland-
schen Leeuw:
Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen, oud-minis-

ter van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
te Maastricht.

Mr. C. M. F. Kneepkens, Officier van Justi-
tie bij de rechtbank te Breda.

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
Ir. F. B. J. M. Moubis, Inspecteur van de

V olkshuisvesting te Maastricht.
Ir. L. A. H. Peters, Rijkslandbouwconsulent

aan ons gezantschap te Washington. '

M. F. J. Brune, pastoor der O. 1. Vrouwe-
kerk te Maastricht.
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J. A. H. Hermans, voorzitter van de kring
Breda van de Nederl. Mij. tot bevordering
der geneeskunst, te Breda.

J. Daniëls, hoofd van het Internationaal
Kunstzijde Verkoopkantoor, te Arnhem.

Th. Creemers, Kanunnik en pastoor-deken,
te Horst.

tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
E. E. J. H. Ribbergh, pastoor van Houthem-

St. Gerlach.
Th. M. Beukers, pastoor, voorzitter van het

Gesticht de Voorzienigheid, te Leiden.
Dr. H. J. Verhaegen, oud-Aalmoezenier van

de arbeid, te Kerkrade.
J. W. A. Bröcker, te Amsterdam.
T. H. J. Zoetmulder, pastoor van de Kerk

van de H.H. Martelaren van Gorcum, te
Amsterdam.

Ign. Smeets O.F.M., pastoor van den H. Leo-
nardus a Portu Mauritio, te Leiden.

M. P. M. Daniels, secretaris der commissie
tot verzekering eener goede bewaring van
gedenkstukken van geschiedenis en kunst,
en gemeente-archivaris, te Nijmegen.

tot Officier der Orde van de Kroon van
België:
Dr. J. F. M. Sterck, letterkundige te Aerden-

hout.

tot Commandeur van het Grootkruis der
Orde van de Witte Roos van Finland:
Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen, oud-minis-

ter van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
te Maastricht.

tot Officier in de Kroonorde van Italië:
Dr. A. C. B. Arts, Directeur der "Nieuwe

Tilburgsche Courant".

fot Ridder der Orde van de Kroon van
ft alië:

Ir. C. E. P. M. Raedts, bedrijfsingenieur der
Oranje-Nassau Mijn lIl, te Heerlerheide.

tot procureur-generaal bij de Hooge Raad:
Mr. W. J. Berger, tot dan toe advocaat-

generaal bij de Hooge Raad.

tot vice-president der Arrondissements-
rechtbank te Roermond:

Mr. J. Edm. Delhougne, advocaat te Roer-
mond.



tot burgemeester van Venray:
Mr. A. H. M. Janssen, tot dan burgemeester

te Nieuwenhagen.

tot burgemeester van Maasbree:
Ch. W. E. G. Janssens,

tot burgemeester te Chaam:
J. Schram,

tot burgemeester van Berkel-Enschot:
J. A. M. Rouppe van der Voort.

Werden begiftigd:

met het Commandeurskruis der Kroonorde
van België
Mgr. Dr. H. A. Poeis, Hoofdaalmoezenier

van Sociale Werken, te Heerlen.

met het Officierskruis der Orde van de
Eikenkroon van Luxemburg:
Ir. L. A. H. Peters, Rijkslandbouwconsulent

aan ons gezantschap te Washington.

met het Grootkruis der Orde van de Kroon
van België:
Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen, oud-minis-

ter van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
te Maastricht.

met het Grootkruis lste klasse der Orde
van Verdienste van Oostenrijk:
Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen, oud-minis-

ter van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
te Maastricht.

met het Grootkruis der Orde van de Ster
van Roemenië:
Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen, oud-minis-

ter van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
te Maastricht.

met het Officierskruis der Oz-de van Ver-
dienste van Hongarije:
Ir. C. E. P. M. Raedts, wethouder der ge-

meente Heerlen.

met het Kruis van Verdienste van het
Nederl. Roode Kruis:
Mr. A. H. M. H. Receveur, te Maastricht.

met het Eereteeken 2e klasse van het Duit-
sche Roode Kruis:
J. M. Souren, pastoor-deken van Weert.
Jos. H. J. H. Speeken, lid van het kerkbe-

stuur, te Weert.
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OVERLEDENEN.

(achter de naam is het jaar aangegeven
waarin ze op Rolduc gekomen zijn.)

Lucien Regout (1903), te Lutterade. t Juli
1937.

Pater Albertus Pluymaekers O.F.M. (1869),
te Vorden. t Aug. 1937.

Jacobus Laurentius Rhoen (1934), muzieklee-
raar te Rolduc. t Aug. 1937.

Philippe M. J. E. Tielens (1899), te Maas-
tricht. t Aug. 1937.

J. H. J. Heijnen (1886), oud-directeur R. K.
H.RS. te Rotterdam. t Aug. 1937.

J. C. L. Esser (1881), oud-notaris te Princen-
hage. t Sept. 1937.

J. L. Blonden (1890), oud-archivaris van de
stad Maastricht. t Sept. 1937.

Jac. H. A. M. van Aernsbergen (1887), gep.
ambtenaar ter secretarie van Heeseh.
t Sept. 1937.

A. Fr. M. Russel (1879), te Tegelen. tact.
1937.

Frits Vossenaar (1927), te Heerlen. tact.
1937.

Max Hollman (1896), te Maastricht. t Nov.
1937.

P. H. Veugelaers (1896), em. pastoor van
Papenhoven-Grevenbicht. t Nov. 1937.

Z. H. Exc. Mgr. Fr. Schraven (1892), Apos-
tolisch Vicaris van Chentingfu (China).

. tact. 1937.
Fr. Wevers (1912), rector landbouwhuishoud-

school te Posterholt. t Nov. 1937.
J. de Fauwe (1892), pastoor van Leveroy.

t Nov. 1937.
Prof. Dr. A. H. M. J. van Rooij (1894), hoog-

leeraar en rector magnificus der Gem. Uni-
versiteit van Amsterdam. t Nov. 1937.

J. W. Hermens (1884), em. pastoor van Bel-
feld. t Nov. 1937.

Ir. J. Kerssemaekers (1892), hoofdingenieur
van de Provinciale Waterstaat te 's Herto-
genbosch. t Nov. 1937.

J. P. Simons (1879), pastoor van Doenrade.
t Dec. 1937.

Joseph Eug. Marie Willems (1909), arts te
Heer. t Dec. 1937.

A. L. G. Tummers (1905), pastoor van
Baexem. t Dec. 1937.
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Frans J. A. Hermans (1898), wethouder der
gemeente Maasbracht. t Dec. 1937.

J. J. Rutten (1891), pastoor van Meche-
len (1.). t Dec. 1937.

Dr. Louis Simons (1874), Lid van de Konink-
lijke Vlaamsche Academie. t Dec. 1937.

Joh. Adolf Ernest Schoenmaeckers (1886),
arts te Sittard. t Jan. 1938.

Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijnen (1886), Hoog-
leeraar aan de Universiteit van Nijmegen.
t Jan. 1938.

Petrus Jacobus Poels (1870), em. pastoor van
New-Yersey (Amerika). t Febr. 1938.

F. Th. van Nuys (1878), eere-kanunnik van
het Luiksche Kapittel. t Febr. 1938.

Mgr. 1. N. Le Bron de Vexela (1866), oud-
deken van Roermond, Proost van het
Roermondsche kathedraal Kapittel. t Febr.
1938.

L. J. Jongen, (1906) ,te Kerkrade. t Fcbr. 1938.
Dion. J. C. H. Schrijnen (1880), apotheker,

oud-wethouder van Venlo. t Febr. 1938.
A. J. J. H. Grispen (1879), em. pastoor van

Tegelen. t Maart 1938.
Dr. Ad. C. M. van Moorsel (1877), kolonel-

titulair b.d., Oud-geneesheer-directeur van
het Groot-Ziekengasthuis te 's I;Iertogen-
bosch. t Maart 1938.

H. J. Schoemaker (1896), Lid van Gedepu-
teerde Staten van Overijsel, tc Deventer.
t Maart 1938.

Joost van der Sande (1928), te Breda, tApril
1938.

Willem Erkens (1875), em. pastoor van Ge-
leen, tApril 1938.

H. M. F. Smeets (1885), Directeur van de
N.V. R. Smeets' Meelfabrieken te Roer-
mond. tApril 1938.

Peter Joh. Hub. Bemelmans (1934), te Heer-
len. tApril 1938.

Jan Leonard Hubert Gerards (1911), tand-
arts te Heerlen. t Mei 1938.

Mgr. J. H. Kreyelmans (1895), oud-vicaris-
generaal van 't Aartsbisdom Madras.
t Mei 1938 te Nederweert.

J. H. J. Franck (1874), em. pastoor-deken van
Kerkrade. t Juni 1938.

J. Fr. M. Holtel, (1891), em. pastoor te
Hertme. t Juni 1938.

Ir. 1. A. J. Keuller, (1870), oud-Ieeraar aan
de Gem. H.B.S. en Gymn., te Maastricht.
t Juni 1938.

,'Vlgr. G. Frederix (1886), oud-Apostolisch
Vicaris van Kansu en Ning-Hia (China).
t Juni 1938.

"

........



IN MEMORIAM
... ........

Z. H. Exc. Mgr. F. H. Schraven, C. M. t
Bisschop van Amyclea

A postolisch Vicaris van Chen~ting~fu, China.

Onder de oudere
lezers van het Jaar-
boek zijn er mis-
schien nog, die zich
uit hun Rolducsche
tijd den philosoof
Frans Schraven uit
Lottum herinneren.
Van 1892 tot '94 stu-
deerde deze philoso-
fie te Rolduc, nadat
hij zijn gymnasiale
studie op het Bis-
schoppelijk College
te Roermond vol-
tooid had. Onmid-
dellijk na deze philo-
sofische studie trad
Frans Schraven in bij
de Heeren Lázaristen
te Parijs.

Anderen, een jon-
gere groep oud-Rol-
duciens, weten allicht
nog van het bezoek,
dat Bisschop Schra-
ven in November
1926 aan Rolduc ge-
bracht heeft. Ook
ondergeteekende her-
innert zich dat be-

~oek nog, bij welke gelegenheid Mgr. een
toespraak hield na het souper in studiezaal-
twee. En hij kan zich nog goed het beeld
van dien bescheiden en rustigen missie-bis-
schop, met zijn volle zwarte baard, die ons
vanaf de hooge katheder toesprak, voor de
geest roepen.

Er zullen tenslotte maar heel weinig lezers
van het Jaarboek zijn, die thans Mgr. Schra-

ven 'niet kennen als
den bisschop, die op
9 October 1937 met
meerdere andere mis-
sionarissen in China
vermoord werd. In
de tweede helft van
October en begin
November van ver-
leden jaar vernamen
we meerdere malen
de berichten over
hun gevangenneming
en dood. Vooral Mgr.
Schraven is ons allen
toen nader bekend
geworden.

Toen in de morgen
van 9 October de
stad Chentingfu,
waar Mgr. resideer-
de, in handen van de
Japanners gevallen
was, verspreidden
zich militairen plun-'
derend en brandend
door de stad. Dui-
zenden in- en omwo-
ners zochten zich

daartegen te beveili-
gen door naar de bis-

schoppelijke residentie en bijbehoorende ge-
bouwen te vluchten. In de namiddag kwa-
men Japansche bevelhebbers zelf naar de
residentie"" en deden Mgr. en zijn confra-
ters de geruststellende mededeeling, dat
zij niets. meer te vreezen hadden; alle ge-
vaar voor hen was voorbij. Aan de solda-
ten, die reeds van 's morgens af gepoogd
hadden om ook in de missie binnen te drin-



gen, liet de Japansche gezagvoerder van de
stad door een proclamatie op de muur we-
ten, dat de toegang tot de missiegebouwen
aan iedereen ontzegd was. Eenige overtree
ders van dat verbod schijnen nog op dezelf-
de dag terechtgesteld te zijn op bevel van de
Japansche overheid.

Als dan 's avonds Mgr. Schraven en zijn
medebewoners van de residentie aan tafel

gezeten zijn, weet een groep mannen onop-
gemerkt tot het "vèrboden terrein" van de
missie door te dringen. Met geweld verschaf.
fen zij zich toegang tot de eetzaal. De daar
aanwezige Europeanen worden aanstonds ge
boeid, terwijl eenige mede-aanwezige Chi-

neesche priesters ongemoeid gela~en worden.
Mgr. zelf wordt niet alleen geblinddoekt en
geboeid gelijk de overige gevangenen, maar
krijgt bovendien nog een strop om de hals.
De gevangenen worden dan in het donker
naar buiten gebracht, en met een gereed-
staande vrachtauto weggevoerd. Omtrent
hetgeen er dan verder met hen gebeurt, weet
men voorloopig niets. Doch ruim een maand
nadien worden op eenige honderden meters
afstand van de residentie verschillende on-

verbrande voorwerpen gevonden, die afkom-
stig blijken te zijn van de kleeren en uit de
zakken van Mgr. en zijn medegevangenen.
De Europeesche missionarissen hebben dus
daar ter plaatse een gewelddadige en gruw-
zame dood gevonden.

Blijkbaar kan men de Japansche overheid
niet aansprakelijk stellen voor die misdaad
Van de andere kant -, de overvallers waren

als Japansche soldaten gekleed. Daarbij wa-
ren er echter weer eenigen, die tijdens de
gevangenneming Chineesch spraken. Er moet
tenslotte ook nog vermeld worden, dat de
Chineesche confraters niet alleen niet gehin-
derd werden bij de overval, maar ook, dat
zij op hun verzoek om de gevangenen weer
vrij te laten tegen betaling van een losprijs,
als antwoord kregen, dat men geen geld,
doch menschen verlangde.

Waren het inderdaad Chineezen, die Mgr.
en zijn Europeesche gezellen hebben vast-
gegrepen en vermoord? Handelden de aan-
randers op een hooger bevel, of handelden
zij uit t;eJ1.wraakzuchtig, misschien plotseling
opgekomen, eigen initiatief? Of bestond er
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reeds langer en algemeener een vijandige
stemming tegenover de Europeesche missio-
narissen, waarvoor zich na de inneming van
de stad door de Japanners, in de min of
meer wanordelijke toestand een gunstige ge-
legenhed bood om met de vermeende vijan-
den van de Chineezen voor goed af te reke-
nen? Alleen de slachtoffers zelf zouden ons

op deze en dergelijke vragen eenig juist of
althans zeer waarschijnlijk antwoord kunnen
mededeelen. Thans kennen we slechts in
hoofdzaak de feiten, niet de motieven.

Mgr. Schraven moet een in vele opzichten
begaafd missionaris en missie-overste, en een
nobel mensch geweest zijn. Toegerust met
veel talenten van geest en hart, heeft hij ge-
durende een lang missie leven veel en veel-
zijdig gearbeid, altijd in een zuiver boven-
natuurlijke geest. Omtrent zijn laatste oogen-
blikken weten we niets met zekerheid. Maar

zijn karakter en gemoed kennend uit zijn
'eigen brieven en uit de berichten van zijn
missionarissen over hem, mogen we wel aan-
nemen, dat hij gelaten en sterk zijn vreese.
lijk einde heeft zien naderen, als altijd rustig
zichzelf meester blijvend en vol vertrouwen
in Gods voorzienigheid. Ongetwijfeld zal hij
- en zullen de zijnen op zijn voorbeeld -
het offer van hun leven gebracht hebben ter
liefde Gods, voor hun Christenen en voor
de verdere kerstening van China.

Theologisch kunnen we de vermoorden
niet tot de martelaren van de Kerk rekenen;
er zijn geen aanwijzingen, dat hun de kwel-
ling en de dood toegebracht zijn uit haat
tegen het geloof of een christelijke deugd.
Maar we kunnen hen wel huldigen en eeren
als helden, omdat zij waarachtige missiona-
rissen van Jesus en Zijn Kerk geweest zijn.
In die hoedanigheid verdienen zij het aureool
van een ander verheven martelaarschap.
Wordt er van het priesterschap gezegd, dat
het een kruis en een marteling is, dan kan
dit toch zeker des te meer gezegd worden
van het meest-apostolische priesterschap van
den missionaris; en nog meer van den bis-
schop-missionaris. In deze zin mogen we
dus Mgr. Schraven wel beschouwen als
iemand, die een stille martelaar en een ver-
heven held geweest is; hij was immers een
edele missionaris van hooge roepings- en



plichtsbesef, die meer dan dertig jaren lang
talenten en vermogens, gezondheid en leven
in dienst heeft gesteld van zijn missie-roe-
ping en dat alles in die dienst verbruikte.

Er blijft voor buitenstaanders altijd de
trek van iets geheimzinnigs liggen over
iedere missionaris-roeping en ieder missio-
naris-leven. Wie niets weten of weten willen
van het bestaan van Gods genade, staan bij
ieder waarachtig missieleven voor een psy-
chologisch raadsel. Maar ook wij worden tel-
kens weer bij het vernemen van de dood van
een missionaris temidden van zijn zendings-
werk, door dat bijzondere, dat "vreemde"
van den missionaris getroffen. En bij een
geval als dat van Mgr. Schraven c.s. worden
we, om het navrante van het levenseinde, er
des te heviger door beroerd.

Een missionaris heeft zich niet enkel een
hoog levensideaal voorgesteld om te verwer-
kelijken, maar hij heeft voor de verwerke-
lijking daarvan ook alles over, onvoorziene
gebeurlijkheden incluis. Reeds die totale toe-
wijding verleent hem een heldhaftigheid;
ook zelfs, wanneer het niet in zijn leven
voorkomt, dat als het ware met één slag een
openlijke heldhaftigheid van hem gevergd
wordt. Zijn levenswerk eischt van hem op
geheel zijn geesteskracht en al haar mogelijk-
heden, geheel zijn lichamelijk kunnen, geheel
zijn wil en wilsvrijheid, geheel zijn gemoed
en gemoedsleven. Men zal begrijpen, hoe
groote en hoe verscheidene deugden daar-
toe in een harde geestelijke training en met
een schrander-nuchtere zelfverloochening
moeten worden aangeleerd en onophoudelijk
beoefend.

Maar hoe treft het de missionaris nu dik-
wijls op het missieveld? Telkens weer her-
haalt zich in de geschiedenis der missies,
in het groot en in de détails, een geschiede-
nis van angst en vrees. . .. en dood. Vurige
en vaardige priesters komen met harten en
handen vol zegeningen aan in het missie-
land, om daar hun geestelijke en stoffelijke
weldaden uit te storten over de behoeftigen,
die zij er rondom zich vinden. Niets is in
staat geweest hen daarvan terug te houden,
geen afmatting of ziekte, geen koude of hitte,
niet de noodzakelijkheid van verregaande
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zelfverloochening, en zelfs niet de mogelijk-
heid van het offer van hun leven. De veel-
heid en grootheid van hun deugden, hun wel-
dadigheid, hun bekwaamheid en meer andere
menschelijke aantrekkingskrachten zouden
in staat moeten zijn hen overal gemakkelijk
toegang te verschaffen, hen als het ware te
recommandeeren bij de heidenen, zoodat
deze gereedelijk hun weldaden aannemen,
waaraan ze ifnmers al duizenden jaren be-
hoefte gehad hebben. Nooit echter zijn de
pioniers van een missie met open armen
ontvangen geworden, doch steeds met aar-
zeling, met oppositie, dikwijls zelfs met ach-
tervolging. Naargelang van de omstandig-
heden komen ons deze houdingen tegenover
de missionarissen, die zich in de geschiede-
nis der missies vanaf het begin van het
Christendom altijd weer herhalen, voor als
rassen trots, vasthouden aan voorvaderlijke
levenswijze, patriottisme of nationalisme,
xenophobie, bijgeloof, en wat al niet meer.
Maar bij de algemeenheid van het verschijn-
sel dringt zich de vraag op, of aan dat alles
niet iets algemeen-menschelijks ten grond-
slag kan liggen, of de tegenstand, die onze
geloofsboden overal in de heidensche landen
- en soms zelfs langdurig - aantreffen, niet
wortelt in een algemeene en diepe gesteld-
heid van de zielen dier menschen.' Zouden
we van die zielen, die weliswaar "naturali-
ter 'christianae" geacht worden, niet tevens
moeten aannemen, dat zij een instinctmatige
vrees hebben voor het christelijke, het god-
delijke, dat hun door de missionarissen ge-
bracht wordt? Zouden al de bovengenoem-
de verschijnselen, die dikwijls oorzaak zijn
van een langdurige onvruchtbaarheid van
een missieveld of elders van een plotselinge
vernietiging van het reeds bereikte bij de
kerstening, niet evenzoovele onderbewuste
verdedigingen zijn van de menschelijke na-
tuur tegenover de goddelijke gave? Hier-
mee wil niet gezegd worden, dat die men-
schen in boosaardigheid het goede als zoo-
danig verwerpen. Integendeel, alle volken
streven naar het goede; maar dat goede kan
voor hen te onbereikbaar schijnen, of in hun
oogen te veel kosten. Welnu, het goede, dat
de missionaris hun komt brengen, wordt on-
bewust door hen gevreesd als te goed; want



dit goede moet zich immers al spoedig aan
hen openbaren als niet minder dan iets bo-
venmenschelijks, iets goddelijks. En daarbij
voelen zij ook al spoedig aan, dat de bezoe-
king van dat goddelijke een onontkoombare
omwenteling met zich mee brengt, dat zij een
volledige verandering voor hen beteekent;
dat levenswijzen zullen moeten worden ge-
wijzigd, opvattingen herzien, gewoonten met
wortel en al uitgeroeid, sympathieën en anti-
pathieën verwisseld; kortom, dat heel hun
leven als het ware onderste-boven gekeerd
zal moeten worden. Gaat dat goddelijke zich
eenmaal voltrekken, dan voert het de meest
grondige herziening en zuivering door. Dan
snijdt het, wondt en doodt; dan amputeert
het en verbrandt. En dan is het zeer natuur-

lijk, dat de eerste reactie van de mens.:he-
lijke natuur op het goddelijke vrees en angst
en afweer is. Zoo kunnen we zeggen, dat de
vooruitgang van een missie hier en haar te-
leurstellingen daar, tenslotte allemaal voort-
spruiten uit de verschillende wijzen van rea-
geeren van het menschelijk hart op de pos-
tulaten van het goddelijke; dat de actueele
stand van zaken van een missie in zijn we-
zen bestaat uit de accumulatie van bedoelde
individueele reacties.

Dit is de leering van de missiehistorie:
overal en altijd moge missioneèring bij de
heidenen mogelijk geweest zijn, nooit en ner-
gens was ze gemakkelijk; overal moge het
missiewerk simpel in zijn aanvang zijn ge-
weest, altijd was het tevens hard: Waar ter
plaatse op het wereldwijde missieveld de
missiearbeid der Kerk uiteindelijk op meer
of minder succes is uitgeloopen, overal daar
heeft die arbeid veel aan de bedienaren der

Kerk gekost. Zouden we het werk van den
missionaris willen vergelijken met heelkunst
en chirurgie, dan moet daarbij onmiddellijk
opgemerkt worden, dat bij deze operatie niet
alleen den patiënt noodzakelijkerwijze pijn
gedaan moet worden, maar dat tevens ook
de chirurg, de missionaris, daarbij pijn te
lijden heeft.

De missionaris weet dit, en er is dan ook
geen waar missionaris te vinden, die zich
door oppositie of vervolging zou laten af-
schrikken. De missionaris kent de moeilijke
strijd, die zijn volk door te maken heeft,
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omdat hij de ziekte kent; hij weet, wat het
zijn toevertrouwde heidenen kosten zal om
zich van een systeem-infectie, waarin eeu-
wen lang geleefd is, te ontdoen. En omdat
hij dat weet, kan hij tevreden en vriendelijk
bij zijn volk blijven, wanneer hij het gene-
zingsproces heeft doen aanvangen en dit be-
vordert; daarom kan hij voortdurend klaar
staan met alle hulp en sympathie, welke hij
maar geven kan. Hij biedt deze aan, onver-
schillig of ze verlangd worden of verworpen;
onverschillig of hij verkeerd begrepen wordt
en veracht. Het is eenmaal zijn taak om de
heidenen uit de duisternissen te voeren in

het licht van den Christus, en het doet daar-
om voor hem niets ter zake, of hij daarbij
gekrenkt wordt of mishandeld. Het is een-
maal zijn taak om zijn menschen aan het
tasten te brengen in het duister, totdat zij
eindelijk Gods streelend-uitgestrekte hand
zullen gegrepen hebben, en hij is er zich van
bewust, dat dit tasten vergezeld gaat van
twijfels en angsten, van aarzelingen en soms
van uitbarstingen. Zegenend en troostend,
vermanend en dringend, begrijpend en steu-
nend wil hij bij zijn volk blijven, totdat het
zich eenmaal aan Gods genade heeft over-
gegeven. Mocht hij daarbij zijn eigen onder-
gang vinden, dan treft de dood hem aan met
een glimlach om zijn mond; mocht hij daar-
bij vertrapt worden, dan gaat hij ten onder
met een gebed op zijn lippen; en beide, glim-
lach en bede, zijn voor zijn volk.

Neen, het missiewerk is niet licht; nie-
mand, die dit ooit kan beweren. Maar het is
glorieus.

Ziehier hoe we Mgr. Schraven - en met
hem zijn lotgenooten- meenden te kunnen
eeren. Met deze beschouwing van het mis-
sionarisschap dachten we het zijne te kun-
nen huldigen, den overledene zelf hiermee
huldigend te mogen herdenken. Wat we we-
ten en wat we niet weten omtrent de ver-

moording gaf daartoe alle aanleiding.

J. J.

(Nota van de Red. De heschouwingen in hovenstaand artikel.
dat in Febr. re<ds geschreven werd. zouden een meening kunr en
vestigen. die hlijkhaar niet gebandhaafd kan worden. Immers einde
Juni verscbeen in de daghladcn bet bericht. dat Japansche sol.
daten verantwoordelijk zijn voor de dood van Mgr. Schraven.
Volgens hetzelfde bericht geschiedde dusdanige erkenning door
de Japansche autoriteiten te Peiping hij de uitwi5'elirg van nota's
met de' Fransche autoriteiten.



Z. H. Exc. Mgr.
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G. D. Frederix t

Europa teruggekeerd
in het moederhuis te
Scheut werd hij pro-
curator en assistent
van den generaal-
overste. Toen Mgr.
Otto, apost. vicaris
van Noord-Kansoe
wegens hooge leef-
tijd zijn omvangrijke
arbeid niet meer ge-
heel kon verrichten,
werd de missionaris
Frederix in 1920 tot
zijn medehelper be-
noemd.

In de Roermond-
sche Kathedraal werd
hij tot bisschop ge-.
wijd en hetzelfde
jaar vertrok hij naar
Noord - Kansoe -
Zijn wapenspreuk
was "de velden staan
wit voor de oogst"-
Toen het vicariaat
overging aap de mis-
sionarissen van Steyl,
werd Mgr. Frederix
apost. vicaris van
Ning-Hia. In 1932
moest hij wegens
ziekte ontslag nemen
en werd toen pro-

fessor in de moraal-theologie in het Groot
Seminarie te Batoeng. Daar overleed hij op
20 Juni 1938. Ziedaar, zijn korte levens-
schets; het was een leven van heerlijke
apostolische ijver, die rijke vruchten voor
Christus' Rijk heeft afgeworpen. Wij bren-
gen eerbiedige hulde aan dezen eminen-
ten oud-leerling en ofschoon wij met alle
recht mogen vertrouwen, dat zijn rustelooze
arbeid voor Gods Rijk en voor de zielen
hem het rijke 100n van de hemel heeft ver-
worven, gedenken wij zijne mooie ziel in
onze gebeden. Moge zijn schoon voorbeeld
vden tot navolging bezielen!

Betreurden wij een
paar maanden gele-
den de bloedige mar-
teldood van wijlen
Z. H. Exc. Mgr. Fr.
Schraven, apost. vi-
caris van Chentingfu,
thans bereikt ons het
droevige bëricht, dat
een ander oud-leer-
ling van Rolduc, be-
kleed met de bis-
schoppelijke waardig-
heid, in de missie-
landen is overleden,
n.l. Z. H. Exc. Mgr.
G. Frederix, oud-
apost. vicaris van
Kansu en Ning-Hia
(China). Het is waar,
deze moedige missio-
naris vergoot zijn
bloed niet voor
Christus en Zijn
Kerk, doch wat hij
verduurde tijdens de
Bokseropstand en
ook nog kort gele-
den vanwege Chinee-
sche communisten,
die een belangrijk
gedeelte van de door
Mgr. moeizaam opge-
bouwde instellingen
verwoestten, doet ons hem kennen als een
anderen Paulus, bereid tot elk offer, als den
goeden herder, die zijn leven veil heeft voor
zijn schapen.

Mgr. Frederix werd in 1866 geboren te
Afferden; na zijn gymnasiale studie aan het
bisschoppelijk college van Roermond en de
philosofische aan het Klein-Seminarie van
Rolduc met succes te hebben voltooid, trad
hij in de missie-con:Jregatie van Scheut,
werd in 1892 priester gewijd en vertrok reeds
het volgend jaar als missionaris naar China;
17 jaren is hij daar met opgewektheid en
apostolische moed werkzaam geweest. In
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Mgr. Prof. Dr J. C. F. H. Schrijnent

Het bericht van het overlijden van

Prof. Schrijnen bereikte ons vrij on-
verwachts. Wel wisten ~e, dat door

overmatige arbeid zijn gestel was on-
dermijnd, reeds sedert jaren; - ook
hadden we vernomen, hoe hij ziek uit
Rome was teruggekeerd, waar hij een
bijeenkomst had bijgewoond van de
door hem in het leven geroepen "Fé-
dération des Universités Catholiques",
tàch had niemand verwacht, dat deze

met zoo'n ijzeren wilskracht begaafde
geleerde zoo spoedig ons zou ont-
vallen.

Veel had hij zich nog voorgesteld
ten uitvoer te brengen, indien God
hem de tijd daartoe liet: te midden
van zijn werk heeft de Almachtige
hem tot zich geroepen. Maar al was
voor anderen dit overlijden onver-
wacht, hijzelf was er geenszins door
verrast en had zich met de diepte en
de ernst, die zijn geheele werkzaam-
heid kenmerkt, op de dood voorbe-
reid.

Zijn markante figuur zal een plaats
openlaten, die niet licht is aan te vul-
len. Geen van allen, die hem gekend
hebben en dat zijn er niet weinigen,
zoowel hier te lande als in het buitenland -

zal de herinnering kunnen loslaten aan die
stoere kop, waarin de lichte blauwe oogen
zoo'n opmerkelijke tegenstelling vormden.

Zijn heengaan is een zwaar verlies èn voor
de wetenschap èn voor de R.K. Universiteit
te Nijmegen, in wier voorbereiding en op-
richting hij een bijzonder groot deel had,
wier eerste Rector Magnificus hij geweest is
en waar hij in feite, wegens zijn talrijke rela-
ties met vakgeleerden, nog altijd was: de
organisator van de Faculteit der Letteren en
Wijsbegeerte.

In het buitenland had zijn naam een goede
klank. Van hoeveel wetenschappelijke ver-
eenigingen was hij geen lid? in wat voor bin-
nen- en buitenlandsche vaktijdschriften heeft

hij niet gepubliceerd? op welke linguistische
congressen niet het woord gevoerd? Hoe

hoog Schrijnen tot ver buiten Nederland als
geleerde werd geschat, blijkt wel o.a. uit het
Donum natalicium 1), een indrukwekkende
bundel artikelen, hem op zijn zestigste ver-
jaardag aangeboden door oud-leerlingen en
bevriende vakgenooten, en waartoe geleer-
den uit 20 landen een studie leverden. Hij
was verder met Uhlenbeck en Meillet een

der oprichters, de ziel en het organisatorisch
middelpunt van de "Internationale Congres-
sen voor Taalwetenschap", waarvan het eer-

ste plaats vond te 's Gravenhage in 1928, het
tweede te Genève in 1931, het derde te Rome
in 1933 en het vierde te Kopenhagen in 1936.
Bij gelegenheid van het eerste van deze con-
gressen werd opgericht het Comité Interna-
tional Permanent des Linguistes, dat in

1) J)onum natalicium Schrijnen, Nijmegen-
Utrecht, 1929.



Schrijnen een secretaris had, die niet alleen
met volle ijver, maar zelfs met een zekere
geestdrift zijn taak vervulde.

Onverdroten werker als hij was, eischte
hij ook van anderen en met name van zijn
studenten, ernstige arbeid. Maar dàn was hij
ook vol waardeering voor het gebodene. Zelf
uiterst correct, kon hij niet de minste nala-
tigheid van anderen dulden; maar ook was
hij zeer gevoelig voor een attentie of een
hoffelijk gebaar. Zelf de moeilijkheden van
zijn studie kennende, was hij voor de jongeren
vol bemoediging en belangstelling, en vaak
een vaderlijk vriend. Het was niet altijd ge-
makkelijk met hem om te gaan, omdat zijn
karakter zoo scherp geteekend was. Maar
telkens kon Il}en ervaren, dat die man met
zijn bruuske hoofdbewegingen en kort-afge-
beten zinnen ook een warmvoelende en

goedhartige aard bezat.

Prof. Schrijnen werd te Venlo geboren
3 Mei 1869 en was een jongere broeder van
wijlen Mgr. Laurentius Schrijnen, Bisschop
van Roermond en oud-directeur van Rolduc.
Hij doorliep het Gymnasium aan het Bis-
schoppelijk College te Roermond, studeerde
dan Philosophie te Rolduc en daarna Klas
sieke Talen te Parijs, waar hij o.a. Erntst
Renan hoorde in het Collège de France, en
te Leuven, waar hij in 1891 promoveerde tot
Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte.
Priester gewijd in 1894, werd hij benoemd
tot leeraar aan het Bisschoppelijk College te
Roermond. In 1910 kreeg Schr;jnen de ver-
eerende aanstelling tot Lector aan de Rijks-
universiteit te Utrecht; in 1912werd hij aldaar
benoemd tot Bijzonder Hoogleeraar vanwege
de St. Radboudstichting met als leerop-
dracht: de kultuurgeschiedenis der Christe-
lijke Oudheid en de Vergelijkende Taalwe-
tenschap; in 1921 werd hij er Buitengewoon
Hoogleeraar in de Algemeene Taalweten-
schap en Vulgair Latijn.

Met een grootsche rede over Eigen Kultuur
opende Prof. Schrijnen op 17 October 1923
te Nijmegen de R.K. Universiteit, onder het
bemoedigende devies: In Dei nomine felici-
ter. In deze rede zette hij het doel van een
eigen Universiteit uiteen en met name wees
hij er op, dat deze konstruktie van eigen
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kultuur geen daad van afscheiding was van
de algemeene Nederlandsche kultuur. 2)

Het is waarlijk ondoenlijk hier de lange
lijst van publicaties op te maken, die wij aan
Prof. Schrijnen te danken hebben. In het
Donum natalicium omvat die lijst niet min-
der dan 135 nummers. Vanaf 1929 is dat aan-
tal nog aanmerkelijk uitgebreid.

Van zijn talrijke geschriften noemen we
hier slechts de Schets der Romeinsche Anti-

quiteiten 3), die de ouderen van ons zich uit
hun gymnasium-jaren herinneren, en de
Handleiding bij de studie der vergelijkende
indogermaansche taalwetenschap 4), tot ver
buiten onze landsgrenzen bekend, sinds Dr.
W. Fischer dit boek in het Duitsch vertaal-
de 5).

Een uitstekende typologie van het Latijn
gaf Schrijnen in Het Latijn en de theorie van
de indo-europeesche randt alen 6), waarin hij
een samenvattende beschouwing geeft over
de plaats, die het Latijn inneemt in het
samenstel der i-eo talen, en over de wijze,
waarop de Latijn-sprekende volksgroep zijn
oorspronkelijk taalsysteem in de loop der
tijden heeft uitgebouwd.

Maar zijn belangstelling ging niet alleen
uit naar de taalwetenschap. Daarnaast had
ook de geschiedenis der Oud-Christelijke
kultuur en de studie der Volkskunde zijn
volle interesse. Zoo hield hij in 1910 zijn
voordracht over De waarde der kultuur-his-
iorische methode voor de kennis der Chris-
telijke Oudheid, terwijl eenige jaren later
verscheen: Uit het leven der Oude Kerk. 7)

Hoe het Latijn in de kultuurgemeenschàp
der Christenheid uitgroeide tot een groep-
taal, was een studie, die hem tientallen van
jaren heeft bezig gehouden. De theoretische
samenvatting van zijn resultaten legde hij
neer in de Charakteristik des Altchristlichen

2) Cfr. Eigen Kultuur. Rede uitgesproken op
17 Oktober 1'123 ter gelegenheid van de plechtige
opening der Roomsch Katholieke Universiteit, ge-
vestigd te Nijmegen, Nijmegen, 1923, p. 24 ss.

3) Zesde druk, Leiden, 1922.
') Tweede ed., Leiden, 1924.
5) Einführung in das Studium der indogerma-

nischen Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1920.
") Mededeelin~en der Kon. Akademie van We-

tenschappen, Afd. Letterkunde, Amsterdam, 1933.
7) Bussum-Utrecht, 1919.
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Lalein 8). Ook bij anderen wist hij belang-
stelling voor zijn theorieën over het Oud-
Christelijk Latijn te wekken. Meerderen van

zijn studenten promoveerden dan ook op
onderwerpen, die een uitwerking en toepas-
sing waren van deze grondgedachten, zoodat
in geleerde kringen reeds gesproken werd
van "de Nijmeegsche richting", een uitdruk-
king, die Prof. Schrijnen in kleiner gezel-
schap met veel voldoening herhaalde.

In breedere kringen dan de hier genoemde
monographieën zijn bekend geworden de
twee deelen van de Nederlandsche V olks-
kunde.

Op velerlei wijzen zijn zijn verdiensten er-
kend geworden. Om zijn bemoeiingen ter be-
hartiging van de Belgische studiebetangen
gedurende de oorlogsjaren, benoemde Z. M.
Albert I hem in 1924 tot Officier in de
Kroonorde van België en in 1932 tot Com-
mandeur in de Orde van Leopold Il. Be-
noemd tot Ridder in de Orde van den Ne-
derlandschen Leeuw in 1924,was Prof. Schrij-
nen sinds 1927 lid van de Koninklijke Aka-
demie van Wetenschappen. Bij gelegenheid
van zijn zestigste verjaardag benoemde Z. H.
Paus Pius XI hem tot Huisprelaat, terwijl de
R.K. Universiteit te Milaan hem een Eere-
doctoraat verleende. DeFransche regeering
benoemde hem tot Officier in de Orde van
het Legioen van Eer in 1933 en in 1936 werd

f') Nijmegen, 1932.
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hij Buitengewoon lid van de Koninklijke
Roemeensche Akademie van Wetenschap-
pen. Al die hooge onderscheidingen aan-
vaardde hij met een blijheid, waaraan een
soort naÏeveteit niet viel te ontzeggen.

Met zijn ongewone belangstelling voor
alles wat er gebeurde en verscheen op ge-
bied van Taalwetenschap, Geschiedenis der
Oud-Christelijke kultuur en Volkskunde, zou
deze geleerde priester naar menschelijke be-
rekening, ondanks zijn hooge ouderdom,
nog veel hebben kunnen doen voor de we-
tenschap in het algemeen en voor de Uni-
versiteit van Nijmegen in het bijzonder. God
heeft anders beschikt. Kort geleden is zijn
vriend en vakgenoot Ant. Meillet, Hooglee-
raar aan het Collège de France te Parijs,
hem naar de eeuwigheid voorgegaan. Diep
getroffen door dat verlies, vermoedde Prof.
Schrijnen toen weinig, hoe spoedig hij hem
zou volgen.

Moge deze rustelooze werker, die met de
vele hem toevertrouwde talenten op waar-
lijk bewonderenswaardige wijze heeft ge-
woekerd, eindelijk de rust vinden in de aan-
schouwing van God, den Heer der weten-
schappen.

R.I.P.

R. Dr. B.

9) Tweede ed., Zutfen, 1930-1933.

Past. Albert Grispen t
Geboren te Weert 13 Maart 1861 - Priester

gewijd door Mgr. Paredis 21 Maart 1885 -
Professor te Rolduc 1884-1907 - Pastoor te

Posterholt 1907-1914 - Pastoor te Tegelen
1914-1935 - Gestorven te Tegelen 1 Maart
1938.

Alweer een van de oude garde van Rolduc,
die ons ontviel. De laatste van de club Jas-
par - Scheepers - Schram. Voordat ik Rolduc
had leeren kennen, kende ik Albert Grispen,
eerst als seminarist, later als jongen priester,
de trots van zijn heeroom, bij wien hij gere-
geld zijn vacantie kwam doorbrengen. De

goede oude pastoor Grispen was in zijn laat-
ste jaren sukkelend en kon met de Mis niet

meer vooruit. Wij waren dan ook blij als zijn
heerneef overkwam om de dienst in de pa-
rochie over te nemen. Te Rolduc was hij de
eerste die mij tegemoet trad, de eenige be-
kende in het groote huis, waar ik nog geen
weg kon vinden. Zoo was Grispen mijn oud-
ste Rolducsche vriend en hij heeft dat altijd
gaarne willen weten.

Meer dan één van de oud-studenten van

de 5me en 4me- latine uit die jaren zal, bij
het vernemen van het overlijden van pastoor
Grispen, wroeging hebben voelen opkomen,



dat hij dien goeden zachtaardigen man het
les geven zoo verzuurd heeft. Want Grispen
was te goed om voor een klas te staan van
jongens in de vlegeljaren, die maling had-
den aan de parasangen van Xenophon. Ik
moet ook eerlijk bekennen dat ik de klas-
sieke schoonheid daarin ni~t heb kunnen
ontdekken. Maar dat was 'zeker niet de
schuld van Grispen, die zijn les met veel
toewijding en steeds hernieuwde ijver gaf.

Albert Grispen was dan te goed. Er lag
over zijn wezen een zekere bevangenheid,
die hem hulpeloos maakte tegen kwajongens-
streken. Goedheid en zachtheid van karak-
ter straalden uit zijn groote kinderoogen.
Maar uit. die klare blik sprak ook een hel-
der verstand, want Grispen was een schran-
dere kop, een voorzichtige en evenwichtige
geest. Daarbij bezat hij een opgeruimd ge-
moed en een schalksche humor. Wat kon
hij hartelijk lachen bij een goede zet! Daar-
om vatte hij de jeugdige overmoed van
zijn jongens niet te tragisch op en ik denk
dat hij er niet langer onder leed dan de les
duurde.

Overigens kende in die tijd een Rolduc-
sche professor maar weinig zorgen. Maar
aan die zorgelooze jaren komt een einde als
een heer pastoor gaat worden. 22 Jaren had
Albert Grispen te midden van de woelige
jeugd gewerkt. In al die jaren had hij veel
goed gedaan, door zijn plichtgetrouw onder-
wijs niet alleen, maar vooral door zijn voor-
beeldig priesterlijk leven. Zijn collega's ver-
loren bij zijn heengaan een oprechten harte-
lijken vriend. In 1907 benoemde zijn bisschop
hem tot pastoor in het landelijke Posterholt.

Het kostte hem geen moeite zich in zijn
nieuwe werkkring thuis te vinden. Hij be-
hoefde slechts het voorbeeld te volgen van
zijn overleden heeroom, den goeden ouden
pastoor van Valken burg, dien hij hoog ver-
eerde en wiens beeltenis in zijn studeer-
kamer hing. Al spoedig had hij door zijn
eenvoud en priesterlijke ijver de harten van
zijn parochianen gewonnen. Rolduc had hij
niet vergeten. Toen ik hem op een mooie
zomerdag met een collega in Posterholt be-
zocht, was hij weer de Rolducien, die ons

. met de grootste hartelijkheid in zijn pastorie
ontving. Oude herinneringen werden opge-
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haald; het nieuws van Rolduc verteld en er
werd. hartelijk gelachen.

"Maar," bemerkte hij, "het werken als pas-
toor is toch mooier; alles wat men doet heeft
onmiddellijk waarde voor de eeuwigheid."

Pastoor Grispen hoopte in Posterholt zijn
leven te mogen eindigen. Het eenvoudige
landvolk was naar het hart van dien op-
rechten en nederig en priester. Maar in het
oorlogsjaar 1914 was zijn klasgenoot Mgr.
Schrijnen bisschop van Roermond geworden.
Hij deed een beroep op Albert Grispen voor
de gewichtige parochie Tegelen.

Ik weet, wat het hem gekost heeft die be-
noeming aan te nemen. Het priesterlijk werk
in een industrieplaats schrikte hem af. De
toestanden waren daar zooveel ingewikkel-
der, het organisatieleven moest krachtig wor-
den aangevat, de aard van de bevolking was
anders dan in Posterholt, de verantwoorde-
lijkheid zooveel grooter.

De arme pastoor toog naar Monseigneur
met een bezorgd hart en een mooi opgestel-
de lijst van bezwaren. Deze werden geduldig



aangehoord en de slotsom was: Dus U gaat
naar Tegelen. Grispen onderwierp zich in
gehoorzaamheid. God heeft die gehoorzaam-
heid beloond met rijke zegen. Toen ik mijn
ouderen vriend bezocht, een jaar of twee na
zijn overplaatsing, bekende hij: "Als ik nu
weer naar Posterholt terug mocht, zou ik
verkiezen in Tegelen te blijven; er is hier
veel goed te doen."

Het valt buiten het bestek van deze her-

inneringen de werkzaamheid te schetsen van
pastoor Grispen gedurende de 21 jaren dat
hij de herder van Tegelen geweest is. Ook
daar heeft hij de weg tot de harten gevon-
den door zijn bescheidenheid, zijn hartelijke
goedheid en door de diep bovennatuurlijke
opvatting van zijn taak. Zijn parochianen,
die hem in alle vroegte in de St. Martinus-
kerk bidden zagen, wisten waar hun pastoor
de kracht zocht en vond om zijn kudde te
leiden op veilige weg. En zij volgden hem
graag. Men zou in Tegelen monumenten kun-
nen aanwijzen, die getuigen van zijn werk-
zaamheid. Maar het kostbaarste monument

heeft hij opgericht in de zielen die aan zijn
zorgen waren toevertrouwd. Zeker, hij werk-
te niet alléén. Meer dan eens heb ik hem

met nadruk hoor en zeggen: "Ik heb zoo'n
goede kapelaans". Daaruit sprak weer de
bescheidenheid van den nederigen priester,
die de eer gaf aan zijn medewerkers en
gaarne hun meerderheid in bepaalde geval-
len erkende.

In het jaar 1935 vierde Albert Grispen zijn
gouden priesterfeest, omjubeld door de
dankbare liefde van zijn parochianen. Hij
meende nog te kunnen werken, niettegen-
staande de ziekte welke sedert jaren zijn

116

krachten sloopte. Maar het ging niet meer,
ook niet met de hulp van zijn "goede kape-
laans". Het is hem zwaar gevallen de her-
dersstaf neer te leggen, zwaarder dan toen hij
hem uit gehoorzaamheid opnam. Een troost
bleef hem: hij mocht blijven wonen in Tege-
len, te midden van zijn volk, dat hij van
jong tot oud kende en dat zijn ouden her-
der met dankbare genegenheid bleef toege-
daan.

Niet lang heeft Grispen mogen rusten. Op
1 Maart 1938 riep God zijn trouwen dienaar
tot het eeuwig verblijden. Zelden zal aan een
rustend pastoor zulk een uitvaart zijn be-
reid. Heel de gemeente Tegelen had een
laatste maal epenlijk van haar dank.baarheid
willen getuigen. Na het plechtig Requiem
vormde zich een onafzienbare stoet van gees-
telijke en wereldlijkc vereenigingen, van
vrienden cn vroegere mcdewcrkers, om pas-
toor Grispen uitgeleide te doen naar het
verre kerkhof. Het leek een triomftocht van

biddende menschen, waarover een vroege-
lentezon haar blijde stralen goot. "In para-
disum deducant te angeli". Ja, wij vertrou-
wen dat dit jubelen in de dood een afspie-
geling was van de verwelkoming daarboven;
dat God zijn vromen, trouwen en onbaat-
zuchtigen priester, die slechts voor Hem en
de zielen geleefd had, honderdvoudig heeft
beloond. Maar ik zou stellig niet handelen
in 'de geest van onzen goeden vriend, wan-
neer ik deze schets niet eindig met een bede
die ik van zijn lippen overneem: "Alle men-
schelijke lof is ijdel; vrienden, blijft voor mij
bidden."

J. N.

Past. Jacques Rutten't
Wie den Mechelschen pastoor in de laat-

ste tijd ontmoette, kreeg noodzakelijk de
indruk, dat het met zijn gezondheid minder
goed uitzag; niemand dacht evenwel aan een
spoedige dood. Zijn familieleden cn vrien-
den en niet het minst zijn parochianen
schrokken dan ook en werden pijnlijk ge-
troffen, toen op 31 December 1.1.de droevige
mare ging, dat Pastoor Rutten in de afgeloo-

pen nacht was gestorven en zoo onverwacht
een einde gemaakt was aan zijn verdienste':
lijk priesterleven.

Jacques Rutten was in 1877 geboren in het
Duitsche plaatsje Grotenrath uit echt dege-
lijke en vrome ouders; hij verhuisde naar
Voerendaal in Zuid-Limburg, waar hij op-
groeide en onder de heilzame invloed van
een diep-godsdienstige opvoeding het ver-



langen in zich voelde ontwaken om priester
te worden. In 1891 kwam hij te Rolduc en
begon er de studie voor de verwezenlijking
van zijn mooie toekomstplan. In 1900 ging
hij naar het Groot-Seminarie te Roermond
en mocht in 1904 uit de handen van wijlen
Mgr. Drehmans het H. Priesterschap ontvan-
gen. Enkele maanden later werd hij benoemd
tot leeraar te Rolduc en in 1913 bij het pas-
toor-worden van den Z.E. Heer Hilgers volg-
de zijn benoeming tot provisor van het Klein-
Seminarie, welke zeer belangrijke vertrou-
wenspost hij bekleedde tot 1928.

Met talent en ijver heeft de Z.E. Heer
Rutten zijn werk gedurende 24 jaren ver-
richt; hij hield van de jeugd en behartigde
met liefde hun wetenschappelijke en gods-
dienstige vorming; hij won hun vertrouwen
en was voor velen een verstandige ziele-
leider; geen wonder, dat hij na zijn vertrek
nog vriendschapsrelaties onderhield met vele
dankbare oud-leerlingen. Als provisor had
hij een zware taak te vervullen: eenerzijds
de finantieele belangen van Rolduc beharti-
gend, o.m. bij de moeilijke transacties met
de Domaniale Mijn, besteedde hij alle zorg,
niet het minst in de oorlogsjaren, aan de
stoffelijke belangen der leeraren en leerlin-
gen. Onder zijn provisorschap verrezen te
Rolduc enkele groote gebouwen. Het man-
nelijk dienstpersoneel mocht zich in zijn
voortdurende priesterzorgen verheugen.

Terwijl wij bezig zijn met dit in memo-
riam, ontvangen wij een bijdrage van een
dankbaren parochiaan van wijlen Pastoor
Rutten, waarin zijn priesterlijke arbeid te
Mechelen behandeld wordt; gaarne geven
wij daaraan als vervolg op het bovenstaande
plaats:

Op de laatste dag van het jaar 1937 over-
leed in zijn pastorie te Mechelen- Wittem
Jan Jaèob Rutten, pastoor der parochie al-
daar. Al zullen Rolduciens hem alleen ken-

nen als provisor van .Rolduc, toch meen ik,
dat het beeld van dezen sympathieken pries-
ter niet ten voeten uit zou geteekend staan,
indien daaraan zou ontbreken een schets zij-
oer werkzaamheid als pastoor te Mechelen.

Immers hoe na hem ook het oude Rolduc

aan het hart lag, door hoevele banden hij
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ook verbonden bleef met hen, die te eeniger
tijd aldaar zijn vrienden of zijn leerlingen
waren gEweest, het is wel zeker, "dat hij de
jaren als pastoor te Mechelen doorgebracht,
beschouwd heeft als het sehoone sluitstuk

en de bekroning van zijn zegenrijke werk-
zaamheid onder degenen, die Gods V oorzie-
nigheid aan zijn zorgen wilde toevertrouwen.

Toen in het jaar 1928 provisor Rutten pas-
toor Rutten werd, en hij de intieme vrien-
denkring verwisselde voor de stilte eener
dorpspastorie, verwachtte wellicht menigeen,
dat hij in de landelijke rust zijn krachten
zou gaan herwinnen, waarvan Rolduc veel
gevergd had, dat hij echter met liefde gege-
ven had. Dezulken wisten echter weinig van
het apostolische vuur, dat in dezen priester
brandde om hem in weinig jaren te verteren.

Met de ijver, die alle werkzaamheid van
den priester Rutten kenmerkte, toog hij hier
aan het werk.

Van Rolduc bracht hij mede zijn liefde
voor het onderwijs, zijn bezorgdheid om de
schoonheid van Gods huis, vooral ook zijn



zuiver voelen van de sociale eischen van de
moderne tijd.

Van het eerste getuigt de stichting en
bouw eener R.K. Meisjesschool, terwijl het
niet aan hem lag, dat daarna ook niet een
R.K. Jongensschool verrees.

Gods huis en zijn schoonheid bleef zijn
bijzondere voorliefde hebben, waarvan tot
in lengte van dagen de aanzienlijk verbouw-
de en vergroote dorpskerk getuigen zal. De
voltooiing der beschildering hiervan mocht
hij helaas niet meer beleven. Was het weer
niet sprekend voor de rustelooze werkzaam-
heid van dezen man, dat hij na de verbou-
wing bovenbedoeld, deze beschildering in
een verwijderde toekomst stelde en dat reeds
een goed jaar nadien de eerste hand daar-
aan gelegd werd.

En dan Rutten als sociaal werker. Onder

zijn gestadig stimuleeren begon de plaatse-
lijke Boerenleenbank met de bouw van een

groot Vereenigingslokaal, werd een plaatse-
lijke afdeeling van het Groene Kruis opge-
richt, die tot de best geoutilleerde van de
provincie behoort, werden verschillende ver-

eenigingen, een huishoudcursus e.d. opge-
richt. Scheen het niet, of pastoor Rutten
voortdurend in de practische zielzorg ge-
staan had bij zooveel ijveren voor de hem
toevertrouwde kudde? Echter vergdt; dit
werk veel meer van zijn krachten dan hij en
anderen bevroeden konden. En al ontging
het zijn vrienden niet, dat hij verouderde,
dat de kwaal, die geconstateerd werd na zijn
bezoek aan de H. Stad, hem steeds meer
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aangreep, zij ontgaven het zich, wanneer hij
hun bezorgdheid Weer verraste met nieuwe
plannen van zijn frissche geest.

Tot opeens dit goede, zoo warmkloppende
hart onder zijn lasten brak. Nauw waren de
Kerstdagen 1937 voorbij, waarin hij, in ver-
band met het plaatselijke veertig-urengebed
nog uren in de biechtstoel had doorgebracht,
reeds wachtte het gastvrije huis weer vrien-
den, toen men pastoor Rutten 's morgens
dood te bed vond.

Op een winterdag, toen de sneeuw haar
witte wade spreidde, hebben wij hem te rus-
ten gelegd in de schaduw der kerk, die nog
tot vele geslachten van dezen bouwpastoor
spreken zal. Bijna de geheele clergé van Rol-
duc en talrijken uit het bisdom, die hij tot
zijn vrienden Tekende, waren voor deze
droeve plicht naar Mechelen gekomen.

Uit de groote pastorie, die hij eens met
begrijpelijke voldoening als bouwheer be-
trok, werd zijn afgestreden hulsel uitgedra-
gen, gevolgd door de velen, die rouw droe-
gen in het hart om dezen oprechten vriend
en sympathieken priester.

Mgr. v. d. Venne, zijn vroegere directeur
te Rolduc, hield de lijkrede, waarin hij op
treffende wijze terecht de nadruk legde op
Rutten's pastorale werkzaamheid.

De parochie Mechelen- Wittem zal even-
zeer als oudere en jongere Rolduciens hem
in gezegende herinnering houden.

W. BEUKEN.

Jacques Rhoen t
Om Jacques Rhoen hebben we binnen de

duur van slechts één jaar tweemaal verslagen
gestaan in de Augustus-vacantie. De eerste
maal was dat om het ontzettend auto-onge-
luk, dat hem gedurende zijn verblijf bij zijn
ouders te Bergen op Zoom overkwam, waar-
bij hij zelf vreeselijk verminkt en een van
zijn broers gedood werd; de tweede maal
- bijna een rond jaar daarna - was het
om zijn vrij plotseling sterven na een zeer
korte en hevige ziekte te Kerkrade, waar hij
de eerste weken van de vacantie nog ver-

bleef terwille van zijn directeurschap van
het kerkelijk zangkoor. Tusschen beide ont-
stellende feiten heeft dat laatste stuk van
het leven van den overledene gelegen, dat
eerst zoo vol angst en deernis was, doch
dat later weer hoopvol werd. Herinneren we
slechts aan de hopeloosheid van zijn toe-
stand in de oogen van geneesheeren en ver-
pleegsters onmiddellijk na het ongeval; aan
de beklemmende angst van zijn ouders en
verwanten om het behoud van zijn leven;
aan het zeer langzaam-vorderend genezings-



proces en terugkeeren van zijn bewustzijn en
geheugen. Was hij in de aanvang van zijn
herstelperiode nog in alle opzichten hulp-
behoevend als een klein kind, geleidelijk
ging dit over in een onvastheid als van een
beginneling. Hij stond toen voor de nood-
zakelijkheid om door veel en geduldig oefe-
nen zich de voor zijn beroep vereischte vaar-
digheden weer opnieuw eigen te maken. Zijn
zorg om hierin spoedig te slagen werd nog
meer gespannen door de verwachting, of hij
na zijn slagen weer in de gelegenheid ge-
steld zou worden om op Rolduc zijn beroep
uit te oefenen.

Bij dat alles sloeg hem op ieder ledig
oogenblik de verbijsterende gedachte aan
zijn omgekomen broer, en het groote leed
van zijn familie. Vanaf het oogenblik dat
hij zich weer heeft kunnen herinneren, wat
er met hem gebeurd was, heeft deze gedach-
te hem veel doen schreien; oorspronkelijk,
voordat hij zijn spraak weer terug had, kon
hij niet anders dan schreien. Later, toen hij
weer thuis was uit het ziekenhuis, heeft die
gedachte hem ook veel doen bidden, zooals
hij me in die dagen eens heeft meegedeeld.
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Tenslotte is hij gedurende zijn laatste levens-
jaar ook nog meer van zijn ouders, zusters
en broers gaan houden, kinderlijk gaan hou-
den zelfs. Dit trof me meerdere malen, toen
hij weer te Rolduc was, waar hij na de
Paaschvacantie - om niet te zeggen reeds
onder de Paaschvacantie - zijn werkzaam-
heden weer had hervat. Ook toen heeft hij
nog veel geschreid, al kon hij ook wel weer
lachen te midden van zijn collega's en leer-
lingen. Zijn tranen konden hem zelfs al eens
te machtig worden, wanneer hij maar even
vertrouwelijk begon te praten over zich zelf,
zijn broer of zijn thuis. Het verwonderde me
dan ook weinig, toen hij me zijn voornemen
te kennen gevend om een retraite te maken,
daaraan toevoegde: "dan kan ik daar eens
goed uithuilen."

Een herinneringswoord over Jac. Rhoen
zou zich terwiIIe van de volledigheid ook
moeten uitstrekken over zijn enkele Rol-
ducsche jaren vóór het ongeval; de tijd,
waarin we hem kenden als den "nieuwen",
en ook nog jeugdigen muziekleeraar en or-
kestdirigent; de tijd, waarin hij opgewekt,
en soms met een jeugdig nalatigheidje, spe-
lenderwijs om zoo te zeggen, en zonder veel
bekommernis, zijn dagelijksch werk ~ deed.

We gaan deze periode echter liever vluchtig
voorbij; ze heeft immers haar einde gevon-
den in zijn ongeluk. De herinnering daaraan
mogen we uit onze geest bannen als te on-
belangrijk in vergelijking met de andere. Bo-
vendien is ons die andere herinnering aan
zijn laatste levensjaar ook dierbaarder, al
zit daar niet veel aangenaams aan vast. In'
zekere zin heeft die herinnering voor ons
iets heiligs gekregen door het plotselinge
einde.

Voor ons was Jac. Rhoen na zijn herstel
als een uit de dood verrezene. Wanneer hij
wel eens opmerkte, dat de menschen - en
speciaal zijn vrienden - anders tegenover
hem geworden waren, dan moesten we hem
dit natuurlijk uit het hoofd trachten te pra-
ten om hem te bemoedigen; doch eigenlijk
had hij gelijk met zijn opmerking. Tegenover
dezen mensch hebben we inderdaad anders
gestaan dan voorheen. Hij was - laten we
het eerlijk bekennen - door ons reeds een-
maal bij de afgestorvenen gerekend; en ge-



heel onverwacht was hij toen weer tot het
gewone leven weergekeerd. In onze oogen
was hij dientengevolge inderdaad als een
"nieuwe" Jac. Rhoen, een andere, een die
zwaar-op-de-hand was, een mensch met een
groot leed ook, dien we daarom ook niet

meer zoo vrijpostig als vroeger mochten of
durfden benaderen. De spijt, waarmee hij zijn
hierboven bedoelde gewaarwording te ken-
nen gaf, heeft ongetwijfeld zijn leed om de
vreeselijke herinnering, die hem nooit losliet,
nog vergroot. Zooals hij een andere gewor-
den was voor ons, waren wij het voor hem. .

Gedurende de drie, vier maanden, waarin
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Jac. Rhoen nog heeft kunnen werken te Rol-
duc en te Kerkrade, heeft hij dat met veel
toewijding en met meer dan normale inspan-
ning gedaan. Zijn leven van zwaarmoedig-
heid heeft hem echter verhinderd veel zelf-

voldoening over die werkzaamheden te heb-
ben. Na zijn retraite heb ik hem niet meer
kunnen zien of spreken; ik weet dus ook
niet, of deze hem veel verlichting en nieuwe
moed geschonken heeft. Moge dit echter
zoo geweest zijn; en nog meer: moge ze hem
de eeuwige rust en zalige vreugde van de
hemel verzekerd hebben!

J. J.

H. J. Schoemakert
Midden in de volle kracht van zijn leven,

terwijl hij vol lust en toewijding zijn mooie
talenten schonk aan zijn belangrijke arbeid
op verschillend gebied, overleed te Deventer
onverwacht de edelgrootachtbare heer H. J.
Schoemaker, lid van de Gedeputeerde Staten
van Overijsel. Zijn vroegtijdige dood betee-
kent een zwaar, een onherstelbaar verlies

in de eerste plaats voor zijn echtgenoote en
zijn talrijke kinderen, maar zeker ook voor
de katholieke zaak.

Veertig jaar geleden leerde ik Hein Schoe-
maker als leerling te Rolduc kennen; hij was
toen een kwiek, opgewekt ventje met een
ernstige opvatting van zijn taak en een le-
vendige godsdienstzin. De goede verwachtin-
gen, welke wij toen reeds van hem koester-
den, heeft hij niet gelogenstraft. Hij werd
een flink zakenman, een model huisvader,

een echte katholiek van de daad. Speciaal
in deze laatste eigenschap stel ik hem gaarne
tot voorbeeld vooral aan de jonge lezers
van dit jaarboek. Wat hij voor de godsdien-
stige en sociale belangen van zijn stad en
provincie gedaan heeft, is bij zijn afsterven
terecht geprezen. Rusteloos heeft hij ge-
ijverd voor het. katholiek lager onderwijs,
voor de katholieke volksuniversiteit en voor

de katholieke pers; aan de uitbouwen de
actie van katholieke kiesvereenigingen werk-
te hij krachtdadig mee; aan leniging ','an nood,
vooral in arbeiderskringen, aan het bevorde-
ren van woningbouw schonk hij zijn beste
krachten; hij was lid van het kerkbestuur

van de St. Lebuinus, een voorbeeld op het
gebied van kerkbezoek en van het vervullen
zijner godsdienstige plichten; hij was een
groot bevorderaar van de Stille Omgang, die
hij jaarlijks meemaakte. Geen wonder, dat

de heer Schoemaker zich verheugde in de



hoogachting en het vertrouwen van zijn ge-
loofsgenooten maar ook van zeer veel an-
dersdenkenden. Ook deze laatsten waardeer-

den zijn beginsel vastheid en tegelijk zijn eer-
bied voor de overtuiging van anderen, zijn
kalme bezadigdheid, maar ook zijn door-
tastend ijveren voor het geestelijk en stof-
felijk welzijn van zijn medemenschen.
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16 jaren was hij lid van de Provinciale
Staten en de laatste vijf jaren van de Gede-
puteerde Staten van Overijsel; daar niet het
minst heeft hij eerbied afgedwongen door
heel zijn optreden, zijn helder inzicht en zijn
groote toewijding. Moge deze voorbeeldige
katholiek bij den goeden God het rijke loon
genieten voor zijn mooie werken.

Peter Bemelmans t
In de Paaschvaeantie ontrukte de dood

aan Rolduc een zijner leerlingen, namelijk
Peter Bemelmans. Wie den forsch gebouw-
den krachtig en jongen gekend hebben zul-
len bij 't doodsbericht wel verwonderd heb-
ben opgekeken. Op St. Joscph-dag had hij
nog meegespeeld in de voetbalcompetitie,
maar was kort daarop naar bed gegaan. Nie-
mand zal toen wel vermoed hebben, dat de
ziekte weldra zoo'n ernstig karakter zou
aannemen. De berichten werden van dag tot
dag minder gunstig en na een nieuw medisch
onderzoek werd besloten, dat Peter voor
verdere verpleging zou opgenomen worden
in het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen. Op
26 Maart werd hij daarheen vervoerd.

Een wreede en pijnlijke kwaal sloopte
angstwekkend vlug zijn jeugdige krachten.
Het waren dagen en nachten van bitter lij-
den. Maar al dat lijden droeg hij met een
voorbeeldige gelatenheid. Wij herinneren
ons niet ook maar eenmaal ontevredenheid
te hebben bemerkt, ook maar een enkele

klacht te hebben vcrnomen van zijn bleeke
lippen. Machteloos zagen we hem liggen op
zijn ziekbed, dat weldra zijn sterfbed zou
worden, met kalmte in zijn gelaat, de af-
spiegeling van zijn onverstoorbare ziele-
vrede. De verklaring kunnen we alleen vin-
den in zijn diepe godsdienstzin, in de blanke
onschuld van dezen rein en jongeling. '

In de Goede Week moesten wij bij ons
bezoek al hooren: ,,'t Is heel ernstig". Er
hadden zich nieuwe complicaties voorgedaan,
die zijn smarten nog kwamen verergeren,
maar met groot geduld aanvaardde hij 't
offer, in nauwe vereeniging met den godde-
lijken Offeraar aan 't Kruis. Tenslotte bleek
toch nog een operatief ingrijpen noodzake-

lijk. Dit had plaats in de avond van de lste
Paaschdag, maar mocht geen baat meer
brengen. Na enkele dagen - Dinsdagavond
na Paschen - kwam nog onverwacht het
bericht, dat hij tot een beter leven was over-
gegaan. Hij was heengegaan zoo rustig, zoo
tevreden, zoo overgegeven aan Gods H. Wil,
als hij steeds geleefd had; de dood was de
echo van zijn leven. Zeker, hij was nog vol
hoop geweest, dat hij zou herstellen en spoe-
dig naar Rolduc zou kunnen terugkeeren.
Maar in de nacht volgende op de operatie
had hij een stem meen en te hooren, die hem
riep. Toen hem gevraagd werd hoe hij er
dan over dacht om te sterven, antwoordde
hij, dat hij zulks voor zich zelf niet zoo erg
vond, maar wel heel zwaar voor zijn dier-
bare ouders.

Zoo onderwierp hij zich met kinderlijke ge-
latenheid en nam afscheid van 't leven, dat

hem nog zooveel moois beloofde. Zij~ schoo-
ne ziel werd opgeroepen om 't loon in ont-
vangst tc nemen voor zijn deugdzaam leven.

Het is zoo juist gevoeld, het Schriftuur-
woord, door den opsteller van zijn bidpren-
tje hem in de mond gelegd: "Als we met
Christus lijden en sterven zullen we ook met
Hem verheerlijkt worden."

Bij zoo'n gebeurtenis wordt 't een oog en-
blik stil in ons gejaagd leven en vragen we
ons af: Waarom moest de onverbiddelijke
dood hem van ons wegnemen? Wij staan
hier voor een machtig geheim. Van zelf den-
ken we aan het troostende Wijsheidswoord:
"Weggenomen werd hij opdat niet de boos-
heid zijn verstand zou besmetten of 't be-
drog zijn ziel zou verleiden. Want welge-
vallig aan God was zijn ziel, daarom haastte
Hij zich hem weg te nemen uit 't midden der



ongerechtigheden." Is zijn vroegtijdig heen-
gaan in de volte van zijn blijde jongelings-
jaren ook niet een ernstige les voor jullie,
jongens, om u te overtuigen van de broos-
heid van dit aardsch bestaan? Hoort gij
niet, hoe uw studiemakker jullie uit zijn graf
toeroept: "Ho die mihi, cras tibi - heden
mij, morgen u"?

Peter was een eenvoudige jongen, die
stipt zijn plicht vervulde, hard studeetde met
een onvermoeibaar doorzettingsvermogen
om zijn klas te maken. Hij vatte 't leven op,
zooals het behoort opgevat te worden, ern-
stig, godvruchtig, doch niet saai en droog.
Lid van de Maria-Congregatie was hij een
Mariakind bij uitnemendheid, die trouw haar
feesten vierde, terwijl hij in de dagelijksche
H. Communie de kracht putte voor zijn stip-
te plichtsbetrachting. In zijn vrije uren zocht
hij zijn ontspanning vooral in de voetbal~
sport, en zijn clubgenooten zullen ongetwij-
feld zijn nobel karakter en sportieve geest in
hun sympathieke herinnering bewaren. Al
mocht hij in de oogen zijner leeraren terug-
houdend en weinig mededeelzaam lijken,
onder die geslotenheid hield hij echter een
pittige humor verborgen. Daar. kunnen zijn
vrienden over meepraten, die hij door zijn
grappige kwinkslagen op vroolijke wijze wist
te vermaken.

Zoo was zijn leven rijp voor de hemel.
God heeft het genomen. Vita mutatur, non
tollitur. .

Zwaar voorzeker is de rouw der diepbe-
droefde ouders en familieleden. In al die
droefheid hebben zij echter een groote
troost: namelijk te weten, dat hun zoon en
broer een brave jongen was, die op 17-jarige
leeftijd nog leefde in de onschuld zijner kin-
derjaren. Om hier 't offer te brengen van
't christelijk berustende: "Uw wil geschiede!"
moet de liefde gesterkt worden door 't ge-
loof in het hoopvolle: "Tot weerziens in de
hemel!"

De Moeder der Smarten, die aan God 't
grootste offer bracht van haar goddelijk
Kind, moge hen sterken!

Zaterdag in de Paaschweek hebben we
Peter onze laatste vriendendienst bewezen.
Voor het ziekenhuis te Heerlen hadden zich
zeer velen vereenigd om de laatste eer te be-
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wijzen aan den dierbaren overledene. Het
was een grootsche begrafenis! Onze Hoog-
eerw. Directeur en Prefect, talrijke leeraren
en een groote schare studiernakkers bege-
leidden de droeve stoet naar de St. Pancra-
tiuskerk. Leerlingen van 't 3e Gymnasium
droegen hun vriend de kerk binnen en zetten
hem peer tusschen de brandende waskaarsen
midden in de kerk. Onder de plechtige
dienst droeg de H. E. Directeur aan een zij-
altaar een stille H. Mis op. Vol ontroering
hebben we Peter daarna naar zijn laatste
rustplaats geleid. In paradisum deducant te
angeli - ten paradijze mogen u geleiden de
engelen! Vergeten we hem intusschen niet
in onze gebeden. 't Is 't beste blijk van
vriendschap dat we nog geven kunnen.

Peter Bemelmans werd geboren te Heerlen
17 Juni 1921, kwam in September 1934 in
Rolduc en zat op de 3e klas van ons Gym-
nasium. Hij werd ziek op St. Josephdag 1938
en stierf na een voorbeeldig gedragen lijden,
dagelijks gesterkt door de Genademiddelen
der H. Kerk, in 't St. Jozef-ziekenhuis te
Heerlen op 19 April d.o.v. Zijn begrafenis
vond plaats te Heerlen op 23 April.

J. M.



Het Zilveren Priesterfeest van

Prof. H. van der Mühlen en Dr. Alph. Deumens
.. "...."....

De eerste week van de vasten stond Rol-

duc voor twee priesterjubilé's. 8 Maart was
de eigenlijke feestdag, maar wegens 't samen-
vallen droeg Mhr. Deumens Zondag 6 Maart
de plechtige Hoogmis op. Die dagen waren
'n korte bezinning op 't voorbeeld dat twee
priesters ons gaven.

De schoone liturgische misgebeden van de
eerste Zondag van de vasten zullen Mhr.
Deumens meer dan ooit diep ontroerd heb-
ben. Prachtig was de zuivere Gregoriaan-
sche zang, uitgevoerd door Rolduc's koor,
met dat telkens aangroeiend woord van Lief-
de, "Hij roept tot Mij, en Ik verhoor hem."
Welk 'n vertrouwen schonken ons die ge-
zangen, gedragen door 'n strak evenwichtig
rhythme! Hoe groot was 't vertrouwen van
den jubilaris op God geweest! En hoe had
de Heer hem met zijn wieken overschaduwd!

't Orgelspel maakte ons bewust dat hier te
jubelen viel, te danken. 'n Gespannen dank-
baarheid, zich botvierend in de harmonische
gebondenheid der klanken.

De volgende dag was er les en werk zoo-
als anders. Alleen de deftig-uitziende heer-
schers van 't Casino waren de geheimzinnige
voorboden van 't feest van 8 Maart. Mhr.
van der Mühlen werd 's avonds dan ook in

intieme kring door de philosofen gehuldigd.
Ter herinnering werd hem 'n brevier in groot
formaat aangeboden namens oud-studenten
en philosofen. Volgens den jubilaris zelf het
beste geschenk dat men hem had kunnen
geven. Want 't brevier is 'n stuk priester-
leven. En 'n oogenblik voelden wij wat 't
breviergebed voor 'n priester beteekent. Zoo-
als Guido Gezelle dicht:

Als zorgen mijn herte verslinden,
als moedheid van 's werelds getier;

dan zoeke ik weêrom den beminden,
dan grijpe ik den ouden brevier.

(Rijmsnoer.)

Diezelfde vooravond van de 0 ffici ëele

feestdag trokken afgevaardigden uit de
groote Rolducsche jongensgemeenschap naar
de jubilarissen, om hun kleine herinnerin-
gen aan te bieden.

's Anderendaags scheen er 'n goede zachte
zon over de daken van Rolduc, toen Mhr.
Deumens de vroegmis opdroeg. 't Hoogte-
punt van deze feestdag was de plechtige
hoogmis, opgedragen door Mhr. van der
Mühlen met assistentie der Zeereerw. heeren

Directeur, Deumens en Huysmans. We voel-
den de rijpheid van 'n 25-jarig priesterschap.
"De mond van den rechtvaardige zint op wijs-
heid." En toen kwam er die machteloosheid
over ons om God te danken. Dat machte-

looze motief, telkens weer terugkeerend in
de meerstemmige mis van Refice "Regina
Martyrum".

Voor 't diner vond de huldiging plaats in de
aula. 't Orkest speelde, overstemd door klap-
pende jongens. Vervolgens spraken 'n klei-
nere jongen en de president van de philoso-

fen, welke laatste de taak van den. middelaar
tusschen God en mensch belichtte. 'n Wee-

moedige muziek volgde, als wilde ze ons
d~en denken over 25 jaren offerleven. De
Directeur vond 't 'n welkome gelegenheid
om 't priesterschap als zoodanig te eeren,
en dankte namens velen God, dat Hij de
jubilarissen zoo'n vruchtbaar priesterschap
geschonken had. Dan declameerde een der
kleineren 'n rijp gedicht van Guido Gezelle
over de eenzaam hooge waardigheid van den
priester.

Daar gaat 'n mensch en wandelt op der aarde,
van stof is hij, lijk anderen gemaakt. . . .
en 't laatste couplet:
Gods macht is U en op God zelf gegeven,
Gij spreekt, en 't geen Gij zegt, 't is Gods

Woord.

Na de muziek dankte Mhr. Deumens ook
namens Mhr. van der Mühlen voor alles hun
op deze dag geboden. Hij zei verder, hoe hij



nu dankbaar terugdacht aan z'n ouders en
eerste opvoeders, aan de professoren op
Rolduc en daarna op 't Groot-Seminarie, aan
allen die hem op de Universiteit gevormd
hadden. Tenslotte dankte hij alle heeren col-
lega's, de jongens en 't personeel van 't huis.
Daarmee was de huldiging geëindigd.

's Middags na 't feestdiner was de wed-
strijd Minor-Pantarei. De speculatieven ver-
loren 't spel, physiek althans.

Die avond speelden de "Vereenigde Haag-
sche Spelers", "Kermisvolk op Kerstmis",
door H. Ghéon in de vertaling van Kees
Spierings.

'n Wonderlijk zuivere ontroering wist
Ghéon in dit werk te leggen. Om zoo oor-
spronkelijk en werkelijk 'n meditatie te ge-
ven over de geheimen uit Jezus' verborgen
leven, is 'n sterke kunstdeugd noodig. 'n Stil
genot dat niet tot 'n luidruchtige ontroering
oversloeg werd ons geschonken. Hoe wist
Ghéon aldus in de eenvoudige begrippen en
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taal van zigeuners de hoogste geheimen te
roeren. Karakteristiek voorbeeld hiervan was

b.v. hetgeen de oude schriftgeleerde, bij de
wedervinding van Jezus in de tempel, tot
Maria sprak:

Maria: ,,'t Is mijn eenig kind."
Schriftgeleerde: "Maar hij telt voor drie."

De Haagsche spelers voelden de fijnheid
waarmee Ghéon zigeuners laat spelen zeer
goed aan. 'n Kostbaar goed is zulk tooneel.
'n Waardig slot tevens van deze dag. Want
ook hier door kan de priester slechts in onze
achting stijgen. De priester die als middelaar
dagelijks met de goddelijke mysteries om-
gaat.

Veel goeds was er deze dagen rondom ons.
Wij zagen weer 'n licht op de kandelaar.
Onze weg is vooruit, naar 't Woord dat
Licht is.

T. T.



Oprichting van de St. Vincen tius-vereeniging
........

Een bescheiden plaatsjc wordt in dit jaar-
boek ingenomen door dit verslag over het
ontstaan van de St. Bosco-conferentie. Maar
het zou van een overdreven optimisme ge-
tuigen als nu reeds de loftrompet gestoken
werd, de conferentie moet immers als veel-
belovend kind beschouwd worden.

En dit kind zal misschien enkele kinder-
ziekten moeten doormaken, het zal goede
leiding en karaktervorming behoeven, om
op te kunnen groeien tot een evenwichtig
volwassen mensch.

Maar we mogen toch wel juichen als bij
een geboortefeest cn dit verslag beginnen
met het aanbieden van dc meest hartelijke
toekomstwenschen.

Het zal iedereen wel opgevallen zijn, dat
juist de laatste tijd herhaaldelijk de oproep
gehoord wordt: "Win de jongeren voor de
St. Vincentiusvereeniging". De oproep klinkt
door de radio, mcn vindt hem in kranten
en tijdschriften.

Wat lag dus meer voor de hand, dan dat
de Bijzondere Raad der St. Vincentiusver-
eeniging van Kerkrade en Eijgelshoven plan-
nen smeedde. Het reglement geeft n.l. als
één der mogelijkheden aan: het vormen van
jeugdconferenties op internaten. En Rolduc
was nog zonder jeugdconferentie!

En toen een roepstem van de jongeren
zelf doorklonk tot in de vergaderzaal van
de Bijzondere Raad, toen werd het volle
ernst.

Maar wie kent niet de vele bezwaren die
zóó dikwijls zijn herhaald dat velen er zon-
der meer maar aan gelooven.

De bezwaren bestaan, het is jammer ge-
noeg dit te moeten constateeren, in de boe-
zem van de St. Vincentiusvereeniging, die
nog wel een vereeniging voor de jongeren
is; telkens worden ze weer geopperd.

Die bezwaren bestaan ook, dit is meer
verklaarbaar, buiten de vereeniging.

Bovendien, waaruit zullen de werkzaam-
hed~n van deze conferentie bestaan? In Nij-
megen op het St. Canisiuscollege bestond

reeds cen jeugdconferentie onder de inter-
nen, die prachtig werkte, maar deze opzet
kon slechts schematisch gevolgd worden.

Hoe verkrijgt men de continuïteit door het
telkens afvallen van leden die de school ver-
laten? Ontstaan er geen moeilijkheden met
de studietijd? Zijn de jongelui al niet over-
georganiseerd? Hoevele jongelui zullen tot
de conferentie mogen toetreden? Moet de
oproep algemeen geschieden of moet men
slechts enkele studenten van de hoogste
klassen uitnoodigen?

Maar het allervoornaamste was eerst de
principieele beslissing door Rolduc en door
de Bijzondere Raad tot oprichting van een
jeugdcon feren tie.

Dank zij vele waardevolle inlichtingen uit
de Nijmeegsche conferentie, kon een schema
van de opzet worden gefabriceerd, dat door
de Bijzondere Raad en door de directie van
Rolduc als basis kon worden aanvaard.

Na vele besprekingen werden de verschil-
lende kwesties a.v. geregeld:

De conferentie zou bestaan uit een acht,
tot tiental studenten van de hoogste klassen
van het Gymnasium en H.RS. En de conti-
nuiteit kon verzekerd worden door hieraan
enkele priesterstudenten toe te voegen. Als
geestelijke leidsman werd Prof. Jos. Jansen
aangezocht, die dit voorstel met beide han-
den aangreep.

Zoo bleef de conferentie vrij van leden
buiten Roldu.~, hetgeen de eigen aard ten
goede zou komen.

De conferentie zou geheel zelfstandig wor-
den, eigen gezinnen toegevoegd krijgen door
de Bijzondere Raad.

Als overgangsmaatregel werd besloten dit
schooljaar het huisbezoek te doen met mede-
werking van enkele Vincentianen van de
conferenties van Kerkrade.

Het huisbezoek zou geschieden gedurende
de tijd dat de andere studenten op wande-
ling waren. Door het aantal gezinnen, dat
elk tweetal bezoeken zal, te beperken tot
twee, kan dit in een uur geschieden, uit en



thuis, zoodat er dan nog voldoende tijd zou
overschieten voor de vergadering.

Uit de twee hoogste klassen werden enkele
studenten gekozen die aangezocht zouden
worden toe te treden; dit aantal moest ech-
ter voor elke klas beperkt blijven tot een
of twee; tevens moest zorgvuldig overwo-
gen worden of er geen studiebezwaren e.d.
aanwezig waren.

En zoo is de conferentie tenslotte in elkaar
gezet. De eerste bijeenkomst werd bijge-
woond door Mgr. A. van de Venne, direc-
teur van Rolduc, Prof. H. Turlings, prefect,
en Prof. Jos. Jansen.

Verder door Mr. Dr. 1. Regout als lid van
de Hoofdraad en Dr. M. Limpens als voor-
zitter van de Bijzondere Raad.

En daarna is de conferentie aan het werk
gegaan, stil en bescheiden, vertrouwend op
de Zegen van den Goeden God, vast geloo-
vend in die rijke belofte:

"Wat Gij aan een van deze Mijne gering-
ste Broeders gedaan hebt, dat hebt ge aan
Mij gedaan." .

In deze belofte is tevens het doel van de
conferentie samengevat. Elke gezonddenken-
de jongen voelt sociaal. Maar juist in de
tijd, dat dit gevoel zich in theorieën uit, ont-
breekt er de voedende en richtende kracht
aan, die het practisch uitoefenen der chris-
telijke caritas er aan geeft. Juist in de voor-
naamste tijd der karaktervorming ontbreekt
het practisch opvoeden tot christelijk-sociaal
denkende en voelende menschen.

126

"Werkeloosheid, de geesel van deze tijd".
Zou het huisbezoek niet veel dieper doen
gevoelen wat dit voor een gezin beteekent,
dan honderden brochures of vervelende sta-
tistieken.

Het komende geslacht van werkgevers
moge weten welke aanklacht schuilt in de
zucht: "ik ben 36 jaar en dus te oud om
nog werk te vinden".

Willen we de jongens opvoeden tot tnt ale
katholieken, dan mogen we zeker niet verge-
ten cm hun de liefdadigheid te leeren be-
oefenen. Niet alleen theorie, maar vooral
hier praktijk.

Er zullen offers gevraagd worden.
Elke week opnieuw zal een gedeelte van

de vrije tijd moeten besteed worden voor
de Armen, elke week opnieuw zal er een
geldelijk offer gevraagd worden, maar gèèn
offer dat slechts de portemonnaie van vader
of moeder verlicht. Zou niet menig dubbel-
tje zóó gegeven méér geestelijke vruchten
dragen dan menige groote gift (we vinden
het al zoo gauw een groote gift) die geen
offer is?

Mogen we als katholieken eigenlijk wel
twijfelen aan het bestaansrecht van deze
conferentie?

Laten wij Ouderen een voorbeeld nemen
aan de Jongeren en met ons gebed om Ze-
gen, vertrouwen op de Goddelijke V oorzie-
nigheid!

B.

. ............



A ghost
............

story

Hoe verschrikkelijk had ik de desillusies
des levens die dag weer ondervonden! Ik
was ziek. Vervelend ziek. Te ziek om aan
mijn werk te gaan, en niet ziek genoeg om
op bed te liggen. De avond tevoren was ik
naar Scrooge and Marley geweest, en on-
danks 'n opkomend zwaar hoofd, had ik in
dit schoone spel toch nog behagen geschept,
en de genialiteit van den soms zoo akelig-
langdradigen Mr. Dickens bewonderd.

Maar deze morgen!
Zwaar in mijn hoofd - zwaar in mijn bee-

nen - gemelijk - beroerd - Griep!

In 'n luie stoel bij de kachel had ik de
lange dag doorgebracht tot ergernis van me-
zelf en van anderen. En nu was 't avond, en
de heele familic was uit, en ik zat daar nog!

Mijn hoofd b&Xst.Ik ben zoo ziek! De re-
gen striemt, cn de storm loeit, en ik voel
me zoo oneindig eenzaam en verdrietig.

Mijn moede gedachten dwalen af. Ha, hoe
schoon had ik me mijn leven voorgesteld.
En hoe leelijk en hatelijk is 't nu!

Vrijheid?
Eens droomdc ik van vrijheid! Van stu-

dent-zijn; erger nog: van ondernemer-zijn.
En nu? Helaas - was mijn toestand ooit
zoo afhankelijk als nu? Eens jeukten mijne
vleugels - nu zijn zij lamgeslagen; nog nooit
had ik zoo'n troostelooze en miserabele dag.

Eens droomde ik van vrijheid! Ai! Dat is
al lang geleden!

't Was op Rolduc.
Mijn oogen vallen dicht. Schemerig wordt

't in mijn ziel. - Ik zie geen kachel meer -
geen lamp. Och heer - mijn hoofd!

Waar ben ik nu? Ik ken ze toch, die sche-
mer-witte gangen! 't Is hier koud. Achter de
mooi gewelfde ramen zwieren de boomen
van 't Carré. Koorgezang waait af en aan
tusschen de windvlagen. Statige geesten zwe-
ven door de gangen, en op de trappen. Som-
mige loop en langzaam en zwijgend tegen de
wijzers van de klok in. Alle hebben zware
grauwe habijten aan, en enorme boeken in
hun hand. Hunne gezichten stralen van de
versterving.

Een van hen is 'n geweldig man! Groot en
zwaar en indrukwekkend. Hij komt naar mij
toe, en wordt als maar grooter. Ik zie niets
meer als pij, ik ben zoo klein. Hij vilt mijn
hand, en neemt me mee. De kruisgang door.
Nog nooit zoolang ik weet, heb ik zoo statig
geloopen. Ik word nu ook zeer nieuwsgierig
- angstig nieuwsgierig. Vanzèlf ga ik mee.
De sacristie door, en dan staat mijn geest
ineens stil. Ik verbaas me, want vol welgeval-
lcn kijkt hij naar de nieuwe Evangelisten-
ramen in de zijbeuken. Dan slaat hij 'n
g:çoot kruis, en ik ook, en we gaan de kerk
in".Op 't oksaal is drukte. 'n Bekende figuur
zit achter 't orgel, en fluistert met 'n mar-
tiaal man, die de registers bedient. 't Is
alles nog als vroeger. De organist richt zich
even iets op; dan breekt 't orgel los. Mijn
gids valt voorover in 't priesterkoor, en bidt
zoo vurig, als ik zeker weet, dat ik 't nooit
zal kunnen. Niettemin - in 'n impuls van
groote gehoorzaamheid werp ook ik mij plat
ter aarde. 't Orgel zingt in mijn hoofd. 't Is
àlles nog als vroeger....



Langzaamaan verdwijnt dit geweldige. Ik
bemerk ineens, dat 't orgel niet meer speelt. .

Er is nu niets dan stilte en devotie.

Of we toen zijn blijven liggen weet ik
niet, maar 't was alsof mijn groote pater me
neerplantte vooraan in 't priesterkoor links,
en mijn leven begon opnieuw.

We hebben 'n lange, en voor mij heel
vreemde reis gehad. 't Einde daarvan was de
verre avondwandeling van Kerkrade-Rolduc
naar hier, met 'n zware koffer. Ik ken deze
kerk niet. Ik ben hier nooit geweest. Nog
nooit stond ik zoo dicht bij 't altaar. Er is
hier iets wonderlijks. Zijn 't de ramen, of
de altaarpaneelen, of is 't het gezamenlijke
zingen? of 't schoone avondgebed? of 't ge-
vaarlijke kijken van den acticvcn heer Pre-
fect'?

't Is alles nieuw. Ik weet niet, of ik blij
ben als de kuddc de kerk uitstommelt, en

de trap opklautert. Sommigen hebben leut,
't geen me verwondert. Eén ding is goed: ik
slaap als 'n os, vanaf de eerste avond. Dan
komt de retraite, en 't reglement, en onein-
dig veel andere dingen.

'n Jaar op Klein-Rolduc! Er is iets onbe-
vredigends aan, zooiets van willen, maar niet
kunnen. Maar intusschen: 't onbekende wordt

bekend, zij 't dan nog niet bemind: De beu-
gelbanen, de bloemen tuin, de ballen bij boer
Deutz, de zangkoor-repetities, de stalles en
de studiezaal. Er komt geen einde aan dat
eerste jaar! Muren aan alle kanten. Vast!
't Is lastig en vervelend, maar 't went.

Mijn monnik wenkt me weer. Hij wijst
naar de vierde bank in de studiezaal. Ik zie

mezelf daar zitten - genoeglijk kletsend
met mijn buurman in de studie van 11 uur,
tot plotsklaps....

Pats!. . . .

Mijn ooren tuiten. Alles in mc raakt in
opstand tegen zooveel verongelijking. Nog
nooit kreeg ik zoo'n bestudeerd-goede mep!
Maar één blik naar boven is genoeg, om me
in mijn schulp te doen kruipen, en om 'n
uitgesproken diep respect voor den gever
van deze terechtwijzing "met één slag" en
voor geheel mijn verdere leven in mijne ziel
te griffen.

Waarmee tegelijkertijd mijn laatste restje
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vrijheidszin is weggesmolten. 'k Ben met de
kudde één. 't Toppunt van gehoorzaamheid
is nu bereikt. De conjunctuur is op haar
laagste punt. De crisis nadert. De nood is op
zijn hoogst: de redding is nabij.

En nu gebeurt 't groote wonder van die
jaren: ik begin waarachtig talenten - nooit
vermoede talenten te ontdekken in mezelf.

'n Heele nieuwe wereld breekt open; 'n niet
bewust zelfbewustzijn doorstroomt mijn
aderen. En juist in deze gelukkige dagen
trachten geniale geesten mij eenig begrip en
gevoel voor kunst en schoonheid bij te bren-
gen. Ik herinner me zelfs de - overigens
volledig mislukte - pogingen van 'n opti-
mist om 'n schilder van me te maken.

Mijn zware geest is waarschijnlijk van
meening, dat ik me nu voorloopig voldoende
heb vermeid in retrospectieve gemoedspei-
lingen; althans - hij schrijdt heen, en ik
schrijd volgzaam mee. Alweer naar de kapel
- 't centrum van 't Rolducsche leven: Ik

hoor de Passie weer; de schoone plechtig-
heid van Allerzielen; ik denk aan de morgen-
wandeling door 't bosquet op de Kruisdagen.
En dan aan 't eind van 't jaar (weg is de
kunst; dit is realiteit) wordt hier gebeden.
De eerste "flatschmis" zal ik nooit vergeten.
God - welk 'n vurigheid in 't gebed. Hoe
kan hier iemand zakken?

~-~----



Toch zakken er.
Zoo is 't leven.

En dan komt Groot-Rolduc.
Honderden - duizenden beelden bestor-

men mij. Aanvankelijk zakt de barometer
nog even; ik heb geen houvast. Maar er is
'n vaste basis gelegd voor de opleving, 'n
basis die in soliditeit de financiëele basis
van Rolduc benadert. Er is - althans voor-
loopig - 'n kolossaal crediet; 'n vertrouwen
in de toekomst, dat bergen verzet. Ik word
gevormd in 'n bonte variatIe van compag-
nies, van klassen en vereenigingen. Hoogte-
punten zijn er, en inzinkingen. Ruzies en
vriendschappen, en af en toe 'n handgemeen.
Er is verachting en waardeering bij mij voor
anderen en bij anderen voor mij.

Maar er is bovenal veel moois. Er zijn
mooie wandelingen naar de Duivelsberg en
langs de Worm, er zijn filmavonden met
pianomuziek, en directeurs feesten met Wijs-
geeren-Revues; er zijn heerlijke beevaarten
naar Schaesberg, en emotievolle voetbal-
wedstrijden met 'n verliezend Sparta. Op 't
laatst zelfs met 'n winnend Sparta! Er zijn
fraaie harmonie concerten op mooie zomer-
avonden; er zijn sneeuwgevechten en uitge-
laten academiefeesten; er zijn ingetogen
plechtigheden in de Crypte; er zijn uitbot-
tende boomen,' en banken die buitengezet
worden. Er zijn óók kaalgesnoeide boomen,
en banken die voortijdig naar binnen ge-
haald worden. Er zijn verrukkelijke zomer-
avondwandelingen. Er is 'n onvergetelijke
Heiligdomsvaart naar Aken; met "Spauss-
wasser". Er zijn zieken en ziekenbezoeken -
weken achtereen. Er zijn griep-epidemieën
met en voor gomballen. En er zijn tientallen
vrienden! Vrienden die ziek weggingen,
vrienden die zóó weggingen, vrienden die
stierven, - en vrienden die bleven. Er zijn
orkest-repetities met 'n gezellig en ouden di-
rigent, die houdt van krachtige woorden en
van de leut. En teekenlessen om nooit te
vergeten!

Maar ziet! Mijn zware geest duikt weer
op uit deze wervelstorm van herinneringen.
Hij wijst met 'n vette vinger naar 'n feit van
geweldige beteekenis: 't opengaan van de
rookzaal voor ons, vierde-klassers.
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Daar ik 'n ascetisch man ben, heeft de
rookzaal zich nooit in mijn overweldigende
belangstelling mogen verheugen. 't Genoe-
gen, dat ik hierin beleefde was van edeler
gehalte, en zuiver potentiëel" van aard: 't feit
alleen, dat deze gewichtige zaal geen verbo-
den terrein meer voor mij was, was mij ge-
noeg, en beteekende 'n mijlpaal in de toen-
malige historie. 't Is in die tijd, dat je begint
te ontdekken, dat je de jongeren niet meer
kent, die op hun beurt jou wel kennen. Je
voelt je thuis, en baas. Je hebt 'n cham-
brette met 'n raam. Je leest de krant; je
zwoegt aan je literatuurlijst, en je denkt
met zoete vrees aan 't naderende Eind-exa-
men.

En nog steeds klimt de psychologische in-
dex, al valt 't Pond.

De heeren Professoren worden vrienden,
zooals dat alleen op Rolduc maar kan. Je
ziet de rij van "oude heeren" afsterven en
aangevuld worden. Je gaat de maanden, en
de weken, en de dagen tellen. De vrijheid
nadert. Hoe dichter je bij 't einde komt, des
te meer ga je je met alles verzoenen. De
vlaas van de gym-abituriënten maken je
dronken. . . .

En dan de tijd' van eigen Eindexamen!
Aller oogen zijn gevestigd op de helden,

die gaan wandelen op de meest buitenspo-
rige tijden; en die ook overigens op alle
mogelijke en onmogelijke manieren buiten
de gewone orde vallen.

Vrijheid!
Steeds meer vrijheid!
En de absolute vrijheid in 't nabij verschiet!
Zoo komt ten leste 't einde.
'n Laatste vurig gebed in de vertrouwde

kerk. Plechtige, en hartelijke woorden ten
afscheid. Dan gaan de poorten (die nooit
dicht waren) open, en je wordt losgelaten
op 't leven.

Je gaat! Blij natuurlijk, en zonder wrok;
met enkel schoone herinneringen, en in 'n
acute hausse van zelfoverschatting. 'n Moei-
lijke, maar prachtige episode van 't leven
is voorb(i.

Weg glijdt 't golvende Limburgsche va-
derland, en 't vlakke - goede - Brabant-
sche land komt aangedreven. Mooi en rustig
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in de zomeravond. Wij zijn weer thuis. Ik
ga nu weer Brabanter worden. Vanzelf zal
dat gaan. 't Hypertriomphantelijke eind-
examen-gevoel zal slijten, maar de vrijheid
blijft. Hier is de vrijheid. Adieu Rolduc -

séjour de mon enfance. Adieu Rolduc -
aimable lieu.

Zoo was 't toen. Zoo was 't toen. Jaren

zijn voorbij. Hoe is 't nu?
't Is gauw gezegd: Mijn hoofd is zwaar. Ik

heb 'n gevoel of 't uitzet tot buitensporige,
tot wanstaltelijke afmetingen.

Vrijheid? Ik werd student! Groen!! Weg
was 't zelfvertrouwen. De daling was van
korte duur, doch hevig. The struggle for life
begon opnieuw....

Jaren zijn voorbij.
Nu heb ik griep, en zit hier heele dagen

werkloos in 'n luie stoel tot ergernis van me-
zelf en van anderen. A quoi bon? Is dat 't
leven? Is dat de vrijheid?

Ik heb in al die jaren, dat ik me op 't glib-
berige en hobbelige pad van de Economie
moeizaam voortsleepte van 't eene tentamen
naar 't andere, dat ik de geldnood leerde
kennen in al zijn verschrikkingen en verne-
deringen, dat ik me overgaf en weer ont-
worstelen moest aan de lieftalligheden van
hoogere wezens, dat ik de eene zakelijke te-
leurstelling naast de anderen plantte, ik heb
in al die jaren de vrijheid niet ontmoet!

Maar weer komt daar die zware schim!

't Is dezelfde. Alleen is zijne pij nu wit. Niet
heelemaal helder-wit. Bij wijze van spreken
niet Radion-wit, maar toch behoorlijk mon-
nik-wit. Zooals hij daar nu komt, dan lijkt
't - wel dan lijkt 't de logge St. Thomas wel.
Toch is 't de geest van Rolduc. Hij heeft
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zijn enorm boek nog steeds in de handen.
Hij zwijgt hardnekkig, maar wijst met zijn
dikke vinger een zeer zakelijke doch schoone
passage aan, die ik bij eenig nadenken kan
volgen, hoewel ik geen klassieke opleiding
genoot.

"De vrijheid" zoo lees ik daar "is geene
ongebondenheid. De ware vrijheid kent
slechts die mensch, die allen dient en die

zijn plicht doet. De ware vrijheid heeft
slechts hij, die zichzelf regeert. 't Is de
vrijheid van hem, die zich ontworstelde aan
de greep zijner hartstochten.

V orm uw karakter.

En leer de schoonheid zien in alle dingen
van de wereld - groot en klein. Hebt eer-
bied voor de kunst. En liefde!

Dat leert Rolduc."

En hier verdween de geest.

Toen ik bemerkte, dat heel 't visioen voor-
bij was, stond ik op uit mijn stoel, en ging
naar bed.

Waarschijnlijk, geachte lezer, zult gij ver-
onderstellen, dat ik de volgende dag 'n her-
boren mensch was, frisch en blij als 'n hoen-
tje. Als wijlen Scrooge! Helaas, zoo gij dit
denkt, vergist gij U deerlijk.

Al is 'n geest nog zoo heilig en hardnek-
kig, de griep is nog hardnekkiger.

De volgende morgen moest ik 't bed hou-
den met 38,4. En de ziekte was van lange
duur en zonder gomballen om me in mijn
eenzaamheid te troosten.

J. B. 1.

........



de hier vermelde

beeldengalerij onder-
gebracht te worden.

De eer die opval-
lende leemte aan te
vullen - wat zou
Rolduc zijn zonder
de leerlingen? - is
gereserveerd geble-
ven voor Alfons

Ariëns, student van
1870-1878.

Waaraan hij die
uitzonderlijke eer te
danken heeft? Ik heb
een stil vermoeden

- veel scherpzinnig-
heid is daarvoor

trouwens niet nodig
- dat met deze keu-
ze niet louter be-

doeld is geweest ook
aan het gilde der
leerlingen te geven,
wat aan dat gilde
toekomt.

Had men in dezen

oud-leerling de dui-
zenden oud-leerlin-

gen willen huldigen,
bij wijze van de hul-
de aan den onbeken-

den soldaat gebracht,
dan was aan den
beeldhouwer Vos -
ook een oud-Roldu-

cien - een andere opdracht verstrekt. Dan
zouden wij Alfons Ariëns allicht te zien heb-
ben gekregen, zoals hij voortleeft in de prij-
zenboekjes van ruim zestig jaar geleden met
zoveel eerste en zoveel tweede prijzen op
zijn naam, of in de rol van den door zijn
broeders verraden en verkochten Jozef,
welke rol hem volgens het getuigenis zijner
tijdgenoten zo bijzonder goed lag.

Wie ook maar iets

van Rolduc afweet,
weet, dat de traditie
er in hoge ere staat.

Daarmee zijn niet
in tegenspraak de
moderne onderwijs-
methodes, die er ge-
volgd worden; de
up-to-date sportwed-
strijden, welke er op
de meest moderne

"velden" gehouden
worden.

Zelfs de sociale

studieweken die bij
voorkeur de meest

brandende vraagstuk-
ken van de dag aan
de orde stellen in de

hyper-moderne aula,
doen aan die uit-

spraak niets af. En
men heeft het zelfs
niet heel ver mis, als
men beweert, dat een
groot deel der beko-
ring, welke van die
jaarlijkse bijeenkom-
sten uitgaat, geschre-
ven mag worden op
de creditzijde van de
traditionele sfeer,
welke er om de oude

Rolducse gebouwen
hangt.

Van de hier bedoelde traditie spreken on-
der meer de vele geschilderde portretten,
welke den bezoeker in contact brengen met
de voornaamste abten uit de oude klooster-

tijd, met al de Roermondse Bisschoppen
sedert het herstel der Bisschoppelijke Hiër-
archie, met het zeven tal Directeuren, die
Rolduc gekend heeft of nog kent en met
verschillende oud-leraren als Pothast, de
beide Slitsen, Mgr Deutz, Mgr Nolens, Knit-
tel en Hanöver.

Tot nog toe kwam het niet voor, dat ook
een leerling van Rolduc, louter op zijn titel
van oud-leerling, waardig werd gekeurd in

ARIËNS, DE SOCIALE PRIESTER

Wat wel voornamelijk de bedoeling is ge-
weest van den opdrachtgever Ariëns uit te
beelden, zoals bovenstaande foto hem te
zien geeft, spreekt duidelijk uit de figuur, die



naast hem staat en onder zijn beschermende
hoede is gesteld.

Rolduc heeft in zijn oud-leerling allereerst
en allermeest den socialen priester willen
eren en hem als zodanig ten voorbeeld
willen stellen aan al wie Rolduc voor korter

of langer tijd bezoekt.
In de eerste plaats natuurlijk aan de leer-

lingen, van wie velen straks geroepen zullen
worden de priesterlijke waardigheid te ont-
vangen.

Willen dezen de hen wachtende levens-

taak goed leren opvatten en er zich terdege
op voorbereiden, dan dienen zij er zich steeds
meer van bewust te worden, dat de woord-

koppeling Sociale priester - hoe goed overi-
gens ook bedoeld -, toch eigenlijk als een
pleonasme moet beschouwd worden. En dat
sociaal werk, in zijn vele en velerlei vormen,
toch meteen volwaardig priesterlijk werk
zijn kan.

En de leerlingen, die een meer of minder
voorname plaats in de leken wereld wacht,
hebben van deze beeldengroep de les af te
lezen, dat hand-in-hand-gaan van priester en
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leek een stevige waarborg biedt voor goed
en vruchtbaar maatschappelijk werk. En dat
heel de samenleving op hoger peil wordt
gebracht, indien dat werk verricht wordt in
de menslievende en opofferende geest, als
uit deze beeldengroep spreekt.

Een grappenmaker heeft zich de opmer-
king veroorloofd, dat de jonge werkman, die
hier afgebeeld staat minstens zo goed ge-
troffen is als de hoofdfiguur zelf. Op zich
beschouwd een weinig zeggende opmerking,
wijl den kunstenaar bij het boetseren van
den jongen werkman geheel de vrije hand
gelaten kon worden en er dus van enige
gelijkenis geen sprake behoefde te zijn.

Toch valt in die opmerking een diepere
zin te ontdekken, in zoverre er de alge-
mene mensenliefde uit spreekt, welke Dr.
Ariëns bij heel zijn sociale arbeid bezielde.
Hij kende als de barmhartige Samaritaan
geen aanzien des persoons en zag in welken
mens ook zijn evennaaste, wien te bemin-
nen voor hem als het christelijk gebod bij
uitstek gold.

v.

...............



Nog iets over
..

Het is een zeer welkome verrassing als men,

in oude papieren snuffelend, onverwacht
een brief terug mag vinden, waarin een der
eersten onder onze katholieke geestelijken,
later de krachtige drankbestrijder en waar-
dige volksleider, die Alfons Ariëns geweest
is, zich nog onbevangen uit tot een ouden
kostschool-vriend over een Italiaansch reis-

plan. Ik heb dezen grootschen tocht slechts
gedeeltelijk kunnen uitvoeren in 1889, maar
voor de reis, door den onvermoeiden Ariëns

gemaakt, is de brief merkwaardig. Hij heeft
toen ook een boekje uitgegeven: Naar Leo's
Gouden Priesterfeest, schetsen van Pelle-

grino met een prent van O. Mengelberg
1889.

De Vaticaansche tentoonstelling was bij
deze gelegenheid een grootsche betooging,
waarbij de Nederlandsche kerkelijke kunste-
naars hun beste werk hadden ingezonden.
Vooral de Utrechtsche edelsmid Jan Brom

door zijn beeld van Paus Adriaan VI en de
groote plakette van Paus Leo XIII muntte
daarbij uit, nevens schitterend werk van
Mengelberg en andere Stichtsche kunste-
naars.

De leiders van het Comité waren Rector

L. C. L. Eygenraam, Jos. Cuypers voorzitter,
Mr. Hellegers Secr. en ondergeteekende als
penningmeester. Uit den brief van Ariëns
blijkt weer zijn hooge en edele opvatting
over het verleenen van eerekruizen.

Op de briefkaart is hij reeds volop door
zijn geestelijk werk in beslag genomen.

Het is nu reeds de derde maal, dat ik het
voorrecht heb den edelen door vroomheid
uitmuntenden Dr. Alfons in Rolduc's Jaar-

boek te herdenken (1929 en 1937). Moge zijn
machtige voorspraak Rolduc en zijn getrou-
wen ten zegen strekken.

*) Noot van de Red.: in R. Jaarboek 1937, bij
't artikel "Rolducsche herinneringen" zijn enkele
drukfouten ingeslopen.
op blz. 98, regel 19 v. boven, lees: 10 Januari '34.
op blz. 101, regel 5 v. onderen, lees: Quinquies
quini tibi ter peracti.

Alfons Ariëns *)

ENSCHEDE 10. 4. '89.

W aarde Vriend Jan,

Brief en gedicht zijn door den onderge-
teekende in besten welstand ontvangen. Mijn
dank voor beide. In uw satire, den dichter
van het Spruitjes-Lied waardig, zit helaas!
een boel waarst Langen tijd geleden zeide
ik aan Dr. Jansen dat hij de bezending moest
weigeren. Dat had hij gedaan, luidde het ant-
woord, maar men stond er op. Wie was die
men? Ik weet het niet. Mogelijk iemand die
door een ruime uitdeeling een aanzienlijke
gave aan den Paus wilde bezorgen en daar-
door bij dezen een wit voetje krijgen. In
Jansen's plaats was ik naar Mgr. gegaan en
had Z.D.H. om een schrijven verzocht, waar-
in het ongepaste der ridderschap en masse
voor ons land vierkant betoogd werd. Dat
had ik opgezonden naar Rome en zoodoen-
de de overstrooming gekeerd. Doch de
beste stuurlui staan aan wal, ik was wellicht
van Scylla in Charybdis gekomen. Als gij
soms de 5 fl., die gevraagd worden, ,niet ver-
kiest op te sturen, meld het me dan. Dan
houd ik ook kruis en munt bij elkaar. Ik heb
het' stuk wel reeds ingevuld naar Driebergen
gestuurd, maar de specie nog hier. Gij zijt
immers ook ridder geslagen, niet? Een
mensch kan geen hoogte houden op zijn col-
lega's, wanneer ze bij dozijnen uit den grond
opspringen. -

Nog één raad moet me van het hart met
het oog op uw a.s. reis. Als ge even gelegen-
heid hebt, moest ge van Napels uit een uit-
stapje naar Sicilië maken. Een uitstapje zeg
ik, want de zaak heeft waarlijk heel weinig
om de hakken, althans voor jongelui als gij
en Thony.1) Ge stapt 's avonds op een boot
van de Compie. Transatlantique (ik meen
dat dit de naam is dezer maatseh. waarin
naar men zegt, de P.P. Jesuiten hun geld heb-

1) Hiermee is bedoeld Mr. Ant. Smits z.g., mijn
zwager en de vader van Prof. André Smits te
Rolduc.



ben gestoken) en begint met de N,apelsche
golf bij zonsondergang te zien - een ver-
rukkelijk tafereel! Bij zonsopgang komt
Mante Pellegrino (das schönste V orgebirge
der Welt [Göthe]) uit de blauwe zee op-
rijzen. Een paar uur later laat de boot het
anker vallen voor aan den rand der Conca
d'Om (Gouden Schelp), waarin Paterno ligt.
Als ge nu niet veel tijd missen kunt, stapt
ge af, en neemt een rijtuigje naar de Capella
Palatina (20 minuten) en gaat dan van daar
naar Morreale (1/2 uur) met zijn beroemde
kathedraal. Dan zief ge 2 stukken, die van
de Straat van Gibraltar tot Peking hun weer-
ga zoeken. Sla Gsell Fels maar eens na.
's Middags gaat ge naar de villa Flora en
's avonds stapt ge weer op de boot. (Palermo
bij zonsondergang). Den volgenden morgen
komt ge bij zonsopgang in de straat van
Messina. Als ge in en om de stad een beetje
rondtoert doet ge genoeg en kunt ge desver-
kiezende 's avonds oversteken naar Reggio
en den volgenden dag terug zijn in Napels
of Rome.

Met die historie bent ge dus ternauwer-
nood 2 dagen kwijt, en hebt ge genot voor
tien. Doch wenschelijk is, dat ge nog eenige
dagen er bij aan kunt knoopen. Dan gaat ge
van Messina naar Taormina (the finest spot
of the world, zei me een dweepzieke Engel-
sche dame), een bergplaatsje, dat ge met een
anderhalf uur sporens en een of twee uur
rijdens bereiken kunt.

Vroeg de veeren uit en een rustig plekje
gezocht op het antieke theater vlak boven
het hotel! Dan ziet ge Griekschen smaak in
de keuze der scena. Geen moderne decoratie
kan tegen zulk een natuurlijke omlijsting aan.

Catania ligt een of 2 uur spo rens verder.
In Juni is de Etna mogelijk reeds te bestij-
gen en zoo er geen gevaar is voor uitbar-
sting of aardbeving zou ik U daar niet ge-
noeg toe kunnen aansporen. Ik heb twee
groote excursies op de Vulkaan gemaakt,
maar de bestijging van den top heb ik niet
mogen doen - tot mijn ontzaglijken spijt.
Wie 's middags, 's morgens? uit Catania
gaat naar Nicolosi, (2 uur rijden) kan, ge-
loof ik, tijdig genoeg boven zijn. Ik meen
dat met inbegrip van de pauze op de Cara
del Bosco 6 uur op den ezel van noode zijn.
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Heel Sicilië en de zee daaromheen ligt als
een groote landkaart - als ik dit prozaïsche
woord hier gebruiken mag - voor den be-
schouwer open. Als ik uw leidsman mocht
zijn, ging ik van Catania nog even naar Syra-
cuse, maar vooral naar Girgenti met zijn
kostelijke Grieksche tempels; en vandaar
of van Palermo (risum teneatis) bezocht ik
ook Tunis met zijn Oostersche tint en be-
schaving.

Doch genoeg. Ge hebt me begrepen, niet
waar, en als de tijd het toelaat, en het weer
gunstig is, en de warmte niet te hevig, en
ook de rest van het gezelschap het toelaat,
zult ge wel een kijkje nemen in dat wonder-
schoone eiland, waarvan ik zoo heerlijke sou-
venirs heb meegenomen. Anders - bewaar
Sicilië voor een tweede "Italienische Reise".

Van harte gegroet.
Ge behoeft me niet te antwoorden. Laat U

niet storen in uwen arbeid voor Alberdingks'
monument. Goed succes er mee.

N a beleefde groeten aan uw familie en een
"Goede reis!" tot slot, - verblijf ik als
steeds

t.t. ALPH. ARIENS.

Adres: Den WelEd. Heer J. F. M. Sterck
Heerengracht 349

Ams'terdam.

Poststempel: Zwolle-Enschede, 10 April '89.

TOELICHTING.

Het gedicht, de satire, waarvan Ariëns
spreekt, betreft de kruisjes-regen, die Rome
uitstortte over Nederland bij de instelling
van het kruis Pro Ecclesia et Pantifice, na
de Vaticaansche Tentoonstelling in 1888 bij
gelegenheid van het Gouden Priesterfeest
van Paus Leo XIII. Zulk een "decoratie"
werd verkregen voor een bijdrage à f 5.-,
hetgeen er de waarde wel van verminderde.
Het ,gedicht" luidde als volgt:

"Kruis of Munt"

De bladen vermelden: onlangs is uit Romen
Een scheepslading vol kleine kruisjes geko-

men;
En Jan, Piet & Klaas en hun vrouwen en

magen



Zoo een kruis aan een lint op hun borst
mogen dragen.

Waarom wordt ons toch zooveel eere gegund,
0 Heilige Vader, om 't kruis of de munt?

Ik weet niet of dit vers ooit gedrukt is.
Maar wat Ariëns dacht van de kruisjesregen
blijkt wel uit zijn brief.

Het Spruitjes-Lied is een spotgedichtje op
prof. Bellaar Spruyt, en werd aan Dr. Schaep-
man toegeschreven. Jansen is de bekende
Dr. Andreas Jansen te Rijsenburg, Secreta-
ris van het algemeene Comité voor de Ten-
toonstelling.

ENSCHEDE 23.5. '90.

Caro mio Giovanni.

Le poche righe che mi scrisse sono di
quell'oro che si conserve scrupulosamente
per potere dilettarsi alle volte della sua
splendente bellezza.

Grazie mille!
V oglii scusare la mia tardezza. Finora ho

avuto un minuto per me. Tanti erano i col-
loquii tante le adunanze con individui e par-
tUi.

Grazie a Oio adesso ci siamo e (come
spero) ei resteremo.

Tutto suo
ALFONSO ARIENS.
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N. B. Ik kan mij niet herinneren welke
"gulden regels" ik aan mijn vriend Alfons
heb gezonden.

Blijkbaar kan dit slaan op 't volgend ge-
dichtje bij den dood van Jos. Alberdingk
Thijm op 17 Maart 1889.

t
EPIT APHIUM

voor
Dr. J. A. ALBERDINGK THIJM.

Sans peur et sans reproche.

Hier rust de Ridder, die van rust nooit wilde
weten,

Maar die zijn rusting gordde, om zich in 't
krijt te meten;

De fiere Paladijn van Godsdienst, Kunst en
Taal,

Hij voerde een eedlen strijd, hij sneuvelde
in het staal!

Grijpt, medestrijders! grijpt zijn harnas,
grijpt zijn wapen:

Daar beeft de vijand voor!
Thijm kan in vrede slapen.

"Mors est Rollanz, Deus en ad l'anme es
eiels!"

(Chanson de Roland, vers 2397.)

Amsterdam, 21 Maart 1889. .

JAN F. M. STERCK.

Men herinnere zich hierbij de macht van
de wapenen van Achilles, zelfs na zijn sneu.
velen.

......
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In de maand Mei bracht Rolduc bezoek
aan het oude kapelletje in Schaesberg. Tegen
dat het gebeuren ging zat er al iets van in
de lucht. De jongens zeiden het blijde de
een aan den ander: morgen, overmorgen, gaan
wij naar Schaesberg. Zekerheid bracht echter
's avonds aan het souper de boodschap van
den directeur. En dan werden wij 's morgens
gewekt voor een der heerlijkste dagen van
het jaar.

Wij verzamelden ons rond het Mariabeeld
bij de poort en zongen van "donne, donne,
nous un beau jour" en dan werd de bede-
vaart begonnen. En heerlijk was het vooruit-
zicht van het ontbijt ergens aan den ran9
van een bosch, waar de huifkar de groene
kannen met oud bier en de broodjes met
ham had afgeladen.

Thans zijn al de boomen bosschen gekapt
en gerooid - het Limburgsch landschap
werd er troosteloos bedorven.

In mijn herinnering aan deze jaarlijksche
gebeurtenis was als een benijdenswaardig
feit verbonden, dat de twee "Erensen" -
het waren Frits en Hein - in plaats van deel
te nemen aan ons déjeuner, naar hun huis
verdwenen. Ergens in de buurt, geheimzinnig
aan ons oog onttrokken, daar lag hun ouder-
lijke woning, en de Limburgers wisten dat
zij "Kamp" heette. Waarschijnlijk gingen
vóór Frits en Hein, ook Ernest, Frans, Jozef
en Emile denzelfden opgewekten gang op den
Schaesbergschen dag, maar dat was vóór
mijn tijd.

Ik kon toen niet vermoeden, dat die Eren-
sen en hun "Kamp" in mijn leven eens een
plaats van beteekenis zouden innemen. Was
het daarom misschien, dat mij de verdwijning
van Frits en Hein, die ik, op lager klas ge-
zeten, toch nauwelijks ooit sprak, altijd bij-
zonder trof? Er is in 's menschen lotgevallen
een lijn van indrukken en voorgevoelens.
Wat daarvan zij, de oudere broers, Frans en
Emile, werden beiden mijn zwagers en daar-
door heb ik gelukkige dagen doorgebracht
op dat "Kamp", waarheen ik in de vroege
jeugd met een onberekenbaar verlangen de
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jongsten der Kampenaars zag heenhuppelen.
Emile was reeds gehuwd en bewoonde het

Oude Slot te Heemstede, waar de beste
Nederlandsche litteratoren gastvrijheid en
geestelijk verkeer hebben gekend, toen Frans
met de zuster van Emile zijn vrouw huwde
en terstond, zwerver als hij was, een lang-
durigen trek door Europa begon. Van de
Pyreneeën naar Zwitserland, Tyrol en
Duitschland en eindelijk weer een tijd op
"Kamp" terug. .

En zoo mocht ik, ondertusschen gehuwd
met de jongste schoonzuster van Frans, de
gastvrijheid genieten in dat merkwaardige
groote huis, waar de oude mevrouw Erens-
Menten nog altijd de voortreffelijke leiding
had en de waardige gastvrouw was.

Kamp was en is nog een huizing, waarin
niet alleen gewoond, doch ook geleefd wordt.
Aldus teek ende Dr. Schaepman zijn eigen
ouderlijk huis in Tubbergen en beter kan
men niet uitdrukken hoe zulk een uit vroe-
gere tijden stammende woning, niet gebouwd
op het koopje van een armen modernen tijd,
een geheel eigen karakter heeft. WeIk een
ruimte! Men kon er gezinnen tegelijk onder-
brengen en groot dienstpersoneel; de kamers
hadden eigen namen, uit de oude bestem-
ming opgekomen; er waren gangen en gan-
getjes, deuren en poorten; het was, zuiver
type van de groote oude romeinsche hoeve,
een complex en een wereld op zich. De diepe
put schafte in warme dagen water aan heel
den Lichtenberg. Ik weet niet hoe diep hij
wel was en mevrouw Erens vertelde, met
trots, dat iederen dag een H. Mis werd op-
gedragen zoolang de bouw duurde, om met
's hemels bijstand van ongelukken bevrijd
te blijven. En aldus geschiedde.

De meubileering was, zoo als dit in fami-
lies met een verleden pleegt te zijn. Stijlvolle
meubels, afwezigheid van faux luxe. Geen
schijn, maar soliditeit en veel gezellige Bie-
dermeier.

De tuin - 0, die oude tuin van zuidelijke
cultuur! Zwarte paden, waarover roodborst-



jes nieuwsgierig rondsprongen en de zwarte
roodstaartjes koket wipten; struiken van
seringen, jasmijn, hazelnooten en palm.
Vruchtboomen en roode bessen en frambo-
zen langs den volledigen moestuin, waar
Sjang, de huisknecht, de groenten verzorgde,
precies genoeg voor de behoeften van iede-
ren dag.

Uit den moestuin kwam men door een hou-
ten hek in een grooten boomgaard. Een ech-
ten Limburgschen bongerd. Statige weide
omgeven door een groene haag en over-
schaduwd door de kruinen van vijftien rijen
vruchtenboomen, waarvan de stammen ge-
leken op de pijlers van een reusachtige ko-
ningszaal. Wanneer de koeien er niet graas-
den en tegen den avond was daar een plech-
tige rust. En de majesteit van den wegster-
venden dag trad uit de geheimzinnige poor-
ten van den avond op u toe.

Rust, - dat was de sfeer van Kamp.
Niet dat de arbeid ook daar niet als

levenswet heersch te - in zulk een huizing
en zoo levend bedrijf, en wat hebben de
zonen van het sterke en begaafde geslacht,
ieder op hun gebied er niet gepraesteerd! -
neen, maar de ware verhoudingen waren niet
verloren en men kende de beteekenis der
verschillende waarden van het christelijke
leven.

De ziel en de geest hadden beide hun
groote deel - twee der zonen werden pries-
ter, Ernest, een der geleerden van de Re-
demptoristen, en Hein, de sociale kapelaan
en pastoor onder de mijnwerkers te Heerlen,
later deken te Gulpen. Twee andere schon-
ken aan ons volk hooge christelijke littera-
tuur - en daardoor was het dagelijksch
leven afgewisseld en onderbroken en was de
omgangsvorm voornaam en intellectueel.

Al lag Kamp ver weg aan het uiterste
hoekje van ons zuidelijk vaderland, er werd
toch volop geleefd in de stroomingen van
den modernen tijd en letterkundigen en ge-
leerden van grooten naam hebben er het ge-
zelschap gezocht van Frans, een der meest
fijne geesten die ons land in zijn tijd heeft
gekend.

De gesprekken stonden veelal op de hoog-
vlakte van de menschelijke gedachten wereld
en, merkwaardig, de oude moeder bleef het
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middenpunt en gaf door haar ter juister tijd
geplaatste opmerkingen blijk van evenveel
belangstelling als inzicht en ervaring.

Er ging van deze huisvrouw een groote,
echt aristocratische, distinctie uit. Als zij
binnentrad, bijvoorbeeld om de welverzorg-
de tafel voor te zitten, leunend op haar stok-
je, het intelligente en rustige gelaat omlijst
door den karakteristieken zwart kanten
doek, een spaansche mantille gelijk, kwam
men steeds onder den indruk van haar krach-
tige voornaamheid.

Haar kinderen hadden allen, de een meer
de ander minder, iets van dezelfde hooge
levensgedraging, die zich uitsprak in houding
en blik. Markant was bizon der Frans, die
waar hij maar verscheen met zijn vergees-
telijkt gelaat de aandacht trok door zijn be-
langrijke persoonlijkheid, die echter niet de
minste hooghartigheid vertoonde.

Daar was hij ook te hoffelijk voor, in den
ouden stijl der fransche bourgeoisie, der ka-
tholiek-Iatijnsche beschaving als men wil, -
maar niemand ontkwam aan den indruk van
zijn superioriteit.

Zijn gedachten gingen over alle vraagstuk-
ken, maar zijn meening drong hij, voorzich-
tig als hij was en zich bewust van de betrek-
kelijke kleinheid van zelfs het scherpste
menschenverstand, nooit hinderlijk op. Als
in jeugdigen overmoed een tegenspraak ons
soms wat resoluut van de lippen gleed, trok
hij zich met een beleefd - "zou je denken?",
of iets dergelijks - terug.

Zijn wezen te benaderen was zoo eenvou-
dig niet. Bij geen mensch is dat zoo en daar-
om zijn onze oordeelen zoo onverantwoord
vaak en zoo volkomen waardeloos soms. Wij
moeten afgaan op indrukken en gevolgtrek-
kingen, maar wat weten wij van het diepste
innerlijk? God alleen is het die harten en
nieren doorgrondt, en misschien zal nergens
zijn onmetelijke grootheid schitterender blij-
ken dan wanneer eenmaal aller menschen
werkelijke waarde zal worden blootgelegd.

Frans Erens zelf was zich daarvan ook be-
wust en zijn verstand zal hem gezegd heb-
ben evengoed als zijn christelijk gemoed, dat
in de vele oordeel en, die ook over hem ge-
zegd en geschreven zijn, zooveel was wat
buiten de feitelijke menschenwaarde omging.



Het is hier misschien de plaats om hem
zelf te laten spreken.

In de laatste jaren van zijn leven zond hij
mij een dankwoordje voor de toezending
van een paar couranten. Hij maakte er een
soort afscheid van. Mooi en nauwkeurig uit-
gedrukt en geschreven of eigenlijk meer ge-
teekend met zijn regelmatige hand, die
het lezen van zijn brieven ook tot een uit-
wendige genieting maakte.

"Nu het zoo langzaam bergaf gaat met
mijn gezondheid" en dan volgde zijn
dank voor de vriendschap.

Hij gewaagde ervan dat er niet velen zijn
"die begrijpen dat iemand, alhoewel herhaal-
de malen repeteerend, dat hij het slechter
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maakt, in werkelijkheid telkens zijn krachten
voelt verminderen. Laten wij daarom den
moed niet verliezen en blij zijn met de van
God nog gegeven levensdagen. Het mysterie
van onze existentie is zoo gecompliceerd,
dat ieder het alleen voor zich volkomen be-
grijpt - en nog begrijpt hij het wel? Wij
geven aan de buitenwereld een heel klein
gedeelte van onze persoonlijkheid, de rest
houden wij in duisternis of in schemering.
Het is voor mij een troostende idee dat er
enkele menschen in mijn leven zijn geweest,
die iets van het mysterieuse lot dat den men-
schen werd toebedeeld, hebben begrepen."

Dr. ANTOON ARTS.

HET NIEUWE VAANDEL



Wachten wachten - onder de vacan-
tie was het al wachten - en op Rolduc was
het weer wachten - wachten.

Morgen gebeurt het - mórgen gebeurt
het. . .. en iedere dag was het parool: mor-
gen!. . .. en geduldig wachtten we maar af.

't Orkest werkte wat het werken kon,
's morgens repetitie en 's middags repetitie,
de harmonie blies wat ze blazen kon, want
morgen - morgen zou het kunnen gebeuren
- en dan moeten we klaar zijn.

Morgen - mórgen - en morgen was het
weer repetitie.

Drie weken lang....
drie weken lang waren allen ten hoogste ge-
spannen, drie weken lang was er op Rolduc
een sfeer, ondefinieerbaar, heel vaag, - maar
toch zoo tastbaar - immers mórgen zou het
kunnen gebeuren.

Drie weken lang was de eene dag de an-
dere opgevolgd, met onverbiddelijke regel-
maat werd er gewerkt met de gedachte:
morgen - hebben we vrij -; moest het
's avonds acht uur stil zijn in de rookzaal. . . .
want A.N.P. gaf nieuwsberichten - nieuws-
berichten, die iedere keer weer opnieuw vol
verwachting werden verwacht en iedere keer
weer opnieuw teleurgesteld werden gehoord.

Ja, er was spanning op Rolduc - de pre-
fect was wat korter, de leeraren meer prik-
kelbaar, de jongens rumoeriger. -

Drie weken lang-
en hoe lang nu nog - hoe lang nog?
De vierde week was weer begonnen met

haar lessen, en het orkest hield weer repeti-
tie, immers morgen....

Morgen? Morgen?! Neen!! vandaag! nu.. .
Het is er - Ja! het is er - Jawel! heusch!!

het is er !!! en het ongeloof valt weg,
een blijde jubel laait in je op -.

Je schreeuwt - je roept - rent trappen
op - rent trappen af - en alles schreeuwt
en roept en danst en kijkt rond - ver-
dwaasd - nog in het ongeloovige - maar
toch vol blijde dankbaarheid.
Een prinsesje is geboren.

De Nationale Feestdag
........

God zegene Moeder en Kind!!
Schoten klinken - sirenen loeien - bellen

klinken - klokken luiden -.
De vlag waait uit. , , ,
Trouw! Trouw aan Koningin!! Trouw aan

Oranje -,

En telkens opnieuw moet de blijdschar
zich uiten - je moet wat doen, maar je weet
niet wat - 't kropt zich op en tranen komen
in je oogen - want

Een Prinsesje is geboren....
't Wilhelmus wordt aangeheven en ont-

roerd zing je mee -
en in je hart denk je aan de Moeder -

aan dat jonge leven"..
God bescherme beiden en zegene Oranje

tot heil van het Vaderland. . , .
Een Prinsesj e is geboren...,
Hoe lang verwacht - hoe vol blijdschap

begroet. . , ,
Was ooit onze aandacht zoo op Oranje ge-

richt? Stond prinses Juliana, prins Bernhard
ooit zoo in het middelpunt van aller belang-
stelling? Dachten we ooit met zooveel eer-
bied aan 't koninklijk gezin? Neenl de ver-
rassing van de verloving, de blijdschap op de

-~. -
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trouwdag, ze vallen weg tegen dit spontane,
vreugdevolle meeleven van een volk met z'n
koningshuis!

Wij hebben een Prinsesje gekregen - en
een roes van feestelijke spontaniteit gaat
door heel Rolduc. De vlaggen wapperen wijd
uit, de kerkklokken kleppen hun blije klok-
kenspel - alles is één groote, ontroerende
blijdschap. Eerst een korte wandeling, naar
Kerkrade, waar we op enthousiaste wijze
vóór het raadhuis onze nationale hymne
zongen.

En in deze stemming gaat nu alles verder
- 't lange wachten is vergeten, de dagelijk-
sche sleur valt weg, om plaats te maken voor
dit feest.

Onder 't diner trilt nog altijd dat blije mee
en daarna, dan kan alles los komen in het
schieten en gooien en fietsen, spijker-slaan
en meer van dergelijke spelen, die pas ein-
digden met het 4-uurtje, dat ook al een apart
iets gaf. Want wat aardige attentie was het
niet, beschuit met muisjes onder het goûter!

Als dat voorbij is, kan het orkest laten
hooren, waar het zoo lang op geoefend heeft,
waar het met zooveel bezieling aan gewerkt
heeft en zooveel vrije tijd voor geofferd.

In de vroolijk versierde speelzaal heeft
na het Wilhelmus en twee andere nationale
liederen direct de vroolijke muziek de over-
hand. Na het "Jubellied" klinkt een pittige
marsch op, Heidelbergsche studentenliedjes
houden de stemming erin, de "Populaire
Feestmarsch" drijft de sfeer tot het uiterste,
waarna het "Klein-Orkest" zorgt, dat ze er
blijft. Ja, er is stemming, een blijde stem-
ming op Rolduc -.

Na 't souper is het rustiger. 'n Bridge-
drive, schaakwedstrijden en een ping-pong-
match houden de jongens bezig. De feestroes
is getemperd, de jongens zijn moe, maar
niets, niets kan hem onderbreken, wat de
volgende dag duidelijk genoeg blijkt, als de
officiëele "Nationale Feestdag" gevierd
wordt.

Om half acht staan we op en als wij dan
in de kerk zitten, te communie gaan, dan
bidden wij tot God, tot Moeder Maria, dat
Zij Ouders en Kind zegenen en hen lang
in voorspoed en geluk laten leven.

In dat intieme kwartiertje met God vraag
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je Zijn zegen over ons volk, dat nu weer zoo
rijk door Hem bedacht is, dat weer zoo'n
groote gave mocht ontvangen. Je dankt en
je vraagt Hem, den Heerschel' der Heer-
schers, dat Hij ons volk moge leiden en be-
sturen door de hand van ons Oranjehuis, op-
dat wij in vrede en eendracht mogen leven
tot het geluk van nu en hiernamaals;

En als we na: de Mis naar buiten gaan,
kijk, de heele wereld is één gulle blijdschap.
De natte regendruppels geven in hun zon-
nige flonkering al 'n heel bijzondere aan-
blik aan alles. Was gisteren nog de lucht zoo
somber door haar wolken, nu heeft de wind
ze weggevaagd en frisch w"apperen de vlag-
gen in helle oranjezon.

Direct ben je weer in feestroes. V rooiijk
klinkt de reveille de lucht in, en dan trekt
alles naar de plaats, waar de oranjeboom
geplant zal worden, daar voor het huis, dicht
bij de eerste oranjeboom.

Een vers wordt opgezegd en onder het
spelen van "Lippe Detmold" rukt de Har-
monie aan en als ze daarna het" Wilhelmus"
gespeeld hebben, spreekt de Directeur een
kort woord, waarin hij in groote trekken
het leven van Prinses Juliana nagaat en zijn
verknochtheid aan Oranje zoo duidelijk tot
uiting brengt.

Terwijl we onze sigaretten genieten, is het
zoo twaalf uur en met de Harmonie voorop
trékt het defilé der jongens langs Directeur
en leerarenkorps. Rolduc's aanhankelijkheid
aan Oranje blijkt nu wel duidelijk, maar on-
middellijk hierna, wanneer wij in de kerk
zitten, dan uit zich het sterkst de dankbaar-
heid in het "Te Deum"

Stil is het en in die stilte voelen we weer

dat blije, dat ontroerende in ons uitgroeien
tot iets machtigs, iets heerlijks.

Het lijkt nog iets onwerkelijks voor ons,
maar 't is toch zoo tastbaar waar:

Prinses Juliana is Moeder geworden -
Wij hebben een Prinses gekregen....
In witte rochetten komen de priesters het

koor op, de celebrant betreedt het altaar,
het Allerheiligste wordt uitgesteld.

Het orgel vult de kerk met z'n klanken,
maar daar bij het altaar:

Blank blinken de witte koorhemden, stil



staren de kaarsenvlammen, zoet zoekt de
wierook zijn weg naar de hemel.

Te Deum laudamus. . . .
Breed uit zwaaien de wierookvaten, recht

op staat heel de kerk, vol blijheid jubelen
de kerkklokken, zenden hun volle klanken
de wijde ruimte in:

Een Prinsesj e is geboren. . . .
D, 0 God, loven wij - D,.o God, belijden

wij -
en met deze heerlijke jubelzang danken en
eeren wij God voor Zijn weldaad, dat Hij
ons volk zoo'n rijke zegen heeft geschon-
ken, wij danken uit heel ons hart, maar te-
gelijkertijd vragen wij in het "Te ergo quae-
sumus" Gods zegen over dat jonge, teere
leven en haar Moeder, een bede, die bij de
benedictio nog meer verinnigd opklinkt naar
God.

Als we de kerk uitgaan, trilt het plechig
nog in ons na, heel even maar, want in de
eetzaal, fel gekleurd door de papieren muts-
jes, zorgt het Klein-Orkest met z'n uitge-
zocht repertoire ervoor, dat het diner in de
juiste stemming wordt genoten.

Na het spelen van "Abschied der Gladia-
toren" houdt de Directeur de feestrede:

Rolduc is altijd trouw geweest aan de
landsbestuurders en innig verbonden met
Oranje. Heeft het niet 't voorrecht, het stof-
felijk overschot van Walram 111,stamhouder
van Oranje, in zijn kerk te laten rusten?

Omdat Rolduc zich zoo één voelt met
Oranje, daarom heerscht er een diepe, op-
rechte vreugde.

Wij zijn echt blij, omdat de hartewensch
van Prinses Juliana en Prins Bemhard en
tegelijk die van Koningin Wilhelmina en van
het Nederlandsche volk in vervulling is ge-
gaan door de geboorte van een Prinses.

Wij zijn blij, omdat voor Prinses Juliana
en Prins Bernhard de vreugde van het ouder-
schap is weggelegd, omdat 't bestuur van
Oranje over ons volk in de toekomst ver-
zekerd is.

Wij zijn blij, omdat wij het gezag beschou-
wen als van God komend, blij, omdat wij
nu mogen hopen, dat 't Oranjehuis zich zal
voortplanten en wij de weldaden van dat
huis in de toekomst mogen genieten.

Omdat wij zoo vol zijn van die blijdschap,
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daarom hebben wij het "Te Deum" gezon-
gen, daarom hebben wij gebeden uit de
grond van ons hart, en koesteren wij de
vurigste wenschen voor het Oranjehuis en
telg en voor de welvaart van het land.

Daarom ook is het een vertolking van aller
harten als wij roepen:

Leve de Oranjetelg!!
Leve Prinses Juliana! !
Leve Prins Bernhard!!
Leve Koningin Wilhelmina!!

Aan 't einde van zijn toespraak leest de
Directeur dan 't telegram voor, dat Rolduc
aan 't Prinselijk Paar gezonden heeft en dat
luidt:

Prinses Juliana, Prins Bernhard
Soestdijk.

Directeur, leeraren en leerlingen van Rol-
duc, hartelijk deelend de vreugde van de
geboorte van de Oranje telg, bieden Uwe
Koninklijke Hoogheden en Koninklijke
Moeder eerbiedige geluk wen schen, danken
God en bidden den Heer, dat Hij het
Oranjehuis zegene in lengte van dagen.

Directeur.

Een enthousiast applaus toont duidelijk
aller instemming met deze gelukwensch. Het
\Vilhelmus wordt gespeeld, dat opnieuw
spontaan met diep gevoelde ontroering wordt
meegezongen. Een verrassing voor allen was
de uitzending van nieuwsberichten van het
A.N.P. speciaal voor Rolduc.

N a de filmvoorstelling in de namiddag,
waarvoor we naar elders verwijzen, zijn de
feestelijkheden ten einde. Na 't souper laait
de feestvreugde nog even op, maar dan is
het ook afgeloopen. Diep in ons binnenste
echter voelen we hoe de band die ons aan
Oranje bindt, weer sterker en hechter is ge-
worden, hoe de liefde voor Koningin en Ko-
ninklijk Paar gegroeid is.

Een bijzonder woord van dank moet hier
nog gericht worden tot de organisatoren van
dit feest, die alles gegeven hebben wat ze
geven konden. Ook tot 't orkest dat zoo
krachtig bijgedragen heeft tot de prettige
viering van deze nationale gebeurtenis.

P. B.



JUBEL-LIED.

Voor orkest en koor.

\Voorden: Jas. Geilenkirchen.
Muziek: P. Zeyen.

Gij N êêrlands volk,
Stemt nu uw lier,
Op de zuiverste akkoorden.
Gij Nêêrlands volk,
Zingt blij en fier
Van 't Zuiden tot het Noorden:
Heil! Heil! Heil! ik roep het luid!
Heil! Heil! onz' Oranjespruit!

Gij Limburgs volk,
Gij volk van deugd,
Verknocht aan ons Oranjehuis.
Gij Limburgs volk,
Met 't hart vol vreugd,
Zingt, dat het schalt als stormgebruis:
Heil! enz.

Gij Roda'svolk,
Dat 't graf bewaart
Van 'n vader Onzer Koningin,
Gij Roda's volk,
Juich trouw van aard
om 't blij Oranje's Herbegin:
Heil! enz.

0 Heer en God,
Wij danken blij,
Voor het kleinood ons gegeven;
Weest Gij zijn steun,
Zo bidden wij,
Zijn steun voor 't hele leven.
"Stort 0 God Uw zegen uit,
Over onz' Oranjespruit."

,
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GEDICHT BIJ DE BOOMPLANTING OP
1 FEBR U AR!.

OP HET ORANJEKIND.

'n Prinses in 't lieve leven lacht,

Een Koningskind van 't oud geslacht,

Oranje leeft en streeft omhoog

En Neêrland ziet met dankbaar oog

naar 't Kind, waarin zijn hoop herleeft

En bidt, dat God Zijn zegen geeft,

dat Hij genadig groei verleent

En 't oudren-paar opnieuw vereent

In ongestoord geluk en vreê

N a droeve dagen, vol van wee.

Uw aanschijn, Prinsenkind, verheugt

Ons hart; der moeder weeldevreugd,

Het vaderlijk geluk verblijden

Met nieuwe Vreugd na lang verbeiden.

Groei Kind, gezegend door den Heer
Geleid aan Moederhand en weer

Zal Nederland Zijn trouw verpanden

En met Oranje nieuwe banden

Van liefde sluiten, om vereend

Te zijn in vrijheid onverkleend.

.
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BURCHT VAN HERZOGENRATH VóóR DE RESTAURATIE
Foto Königs, TIerzogenrath,

DE GESCHIEDENIS DER
BOKKENRIJDERS IN 'T VOORMALIGE

LAND VAN 's HERTOGENRODE
EERSTE DEEL

Er is geen stof, ontleend aan de ri~ke ge-
schiedenis van de landen van Overmaas, die
bij de bevolking en in 't bijzonder bij de
kringen die zich met locaalgeschiedvorsching
bezig houden aan beide zijden van de tegen-
woordige grenzen, zoozeer de belangstelling
gewekt heeft en deze ook nog heden ten
dage bij elke voorkomende gelegenheid in
hooge mate gaande houdt, als wel de ge-
schiedenis der z,g. Bokkerijders. Men heeft

deze dikwijls ook met de misleidende naam
van "Herzogcnrather Bokkerijders" aange-
duid, zoo genoemd naar de zetel van de
hoogste rechtbank, waar in de meeste pro-
cessen het eindvonnis geveld werd. Ook te-
genwoordig duidt men hen nog met deze
naam aan en spreekt mel1 nog gaarne van
het "Bokkerijdersstadje Herzogenrath", als-
of daar de oorsprong en het ontstaan der
bokkerijdersplaag te zoeken is - een bewe-

10



rmg, die zooals we nog zullen zien, totaal
onjuist is.

Wanneer ik thans deze stof ga behandelen
dan geschiedt dit niet om de geachte lezers
nieuwe griezelverhalen en gruwelmaren over
de bokkerijders en de tegen hen gevoerde
processen op te disschen - een manier van
doen, die men sinds 't verschijnen van het

zeer verdienstelijke boek van Michel 1) en 't
uitstekende werk van Henry Pyls 2) vooral in
de dagbladen jammer genoeg maar al te dik-
wijls aantreft en soms al heel eigenaardige
vruchten voortbrengt. Het ligt veeleer in
mijn bedoeling nuchter en objectief de ware
toedracht en de gevolgen van deze opzien-
barende processen aan te geven, aan de hand

van oude en nieuwe, nog lang niet uitgeputte

bronnen en met absolute afwijzing van alles

wat de phantasie erom geweven heeft. Spe-
ciaal wil ik een cultuur-historisch beeld ont-

werpen van die hoogst interessante tijd, die
men meestal slechts beschouwt van uit 't

oogpunt der elegante en sierlijke rococo, ter-

wijl men al te dikwijls de bedenkelijke scha-

duwzijden over 't hoofd ziet van een tijdvak,

waarin iets innerlijk gist en broeit en waarin
aan de verre horizon reeds de teek enen van

dreigende onweerswolken opdoemen - ik

1) Johann Jakob Michel, gedurende lange jaren
pastoor van Kohlscheid en schrijver van talrijke
artikelen over locaalgeschiedenis, publiceerde in
1882 in 't 4de deel van 't tijdschrift der Aachener
Geschichtsverein blz. 21-90 het voortreffelijke
artikel: "Die Bockreiter im Lande von Herzogen-
rath und Umgegend".

Hij was de eerste die 'n poging deed om de
geschiedenis der bokkerijders alleen op grond
van betrouwbaré brorinen met vermijding van alle
phantastische opsmuk te behandelen.

Het voortreffelijke boekje is uitverkocht. Deze
omstandigheid alsook het feit, dat Michel 'n reeks
nieuwe bronnen niet heeft gekend, rechtvaardigen
een nieuwe behandeling-van deze stof.

Kort voor 't verschijnen van 't boek van Michel,
heeft in 't jaar 1877 Jas Russel te Maastricht een
boek uitgegeven: "De Rooverbenden in de Lan-
den van Overmaas". In de eerste 64 bladzijden
behandelt Russel, in nauwe aansluiting aan Slei-
noda, de bokkerijders.

2) H. Pyls, burgemeester van Schinnen: "De
Bokkerijdersbende met de doode hand". Sittard,
Missiehuis Sittard, 1924 (126 blz.). Dit uitmuntend
boek behandelt uitvoerig het optreden van de
bende in 't gebied van Valkenburg.

Vooral is hier nuttig gebruik gemaakt van het
rijke archief der schepenbank Schinnen.

Zooals we nog zullen zien, bestaan er meerdere
aanrakingspunten tusschen de bende in 't land van
's-Hertogenrode en die van Valkenburg.
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bedoel de groote Fransche Revolutie, die
alles 't onderste boven zou keeren.

Het zou misschien op 't eerste oog vreemd
kunnen lijken, dat zoo'n artikel in het Jaar-
boek van Rolduc verschijnt, dat uit de aard
dtL zaak in zijn historisch gedeelte op de
allereerste plaats het rijke verleden der al-
oude en wijdberoemde abdij Kloosterrade
door bijdragen van de meest verschillende
soort behandelt. En toch bestaat er 'n nau-

were samenhang tusschen de geschiedenis
der bokkerijders en die van Rolduc, dan
men oppervlakkig geneigd is aan te nemen.

Deze bende opereerde immers bij voorkeur
in Kerkrade en Merkstein, de beide leenheer-

lijkheden van de abdij, waar deze de leden
van het bankgerecht te benoemen had. En
menig historicus zooals b.v. de Belg Rahlen-
beck 3) heeft - hoewel ongerechtvaardigd -
een poging gedaan om de abdij Kloosterrade
voor deze beklagenswaardige gebeurtenissen
en de opzienbarende vervolging ervan ver-
antwoordelijk te stellen. Verder heeft KloQs-
terrade destijds het optreden der bokkerij-
ders en hun bestraffing door de plaatselijke
rechtbanken met groote belangstelling ge-
volgd: Leden der abdij - externe koorhee-
ren d.w.z. parochie-geestelijken en interne
Kanunniken zijn bovendien de schrijvers van
de meest belangrijke bronnen voor de ge-
schiedenis der bokkenrijders, o.a. de pas-
toor van Afden en koorheer: Henricus Thi-

mister 4) over wiens dagboek wij nog her-
haaldelijk zullen spreken, en de schrijver van
het Kloosterrader dagboek 5), de interne kro-

3) Over Rahlenbecks discussie met Habets vgl.
men Maasgouw.

4) Henricus Thimister uit Henri-Chapelle was
koorheer te Kloosterrade.

N adat hij korte tijd de functie van vice-pas-
toor te Afden en Eupen bekleed had, was hij
lange jaren provisor van de abdij.

In 1735 werd hij pastoor te Afden.
Hij schreef een dagboek in 't Latijn, waarin hij

alle gebeurtenissen die op de bokkerijders be-
trekking hadden, opteekende.

Men zie bijlage I, waarin het dagboek en de ver-
taling er van zijn afgedrukt.

't Is merkwaardig, dat heden niemand zeggen
kan, waar zich het origineele handschrift van deze
gewichtige bron bevindt.

5) Het dagboek van Kloosterrade (Diarium Ro-
dense) is slechts zeer fragmentarisch tot ons ge-
komen.

Een fragment dat handelt over de jaren 1685



niekschrijver van het klooster. Verder is de
schrijver van het hoogduitsche bokkerij-
dersgedicht 6) dat in 'n Keulsche en Aken-
sche uitgave bestaat, hoogstwaarschijnlijk
een monnik der abdij die met zeer groote
kennis van de omstandigheden van plaats en
tijd en vooral van de loopende processen een
aanschouwelijk tijdbeeld der eerste periode
der bokkerijdersprocessen ontwerpt.

Tenslotte hoop ik tevens de talrijke lezers
van het jaarboek die in hun Rolducsche stu-
dietijd veel over de bokkerijders gehoord

tot 11 April 1701 bevindt zich in het archief van
't Seminarie Rolduc.

Uit de 18de eeuw bevinden zich omvangrijke
fragmenten (1740'-1748; 1750, 1752, 1769-1772) in
het Staatsarchief te Düsseldorf. Deze uiterst be-
langrijke bron heeft Michel niet gekend. Ik heb
de plaatsen van 't dagboek van Kloosterrade, die
hier in aanmerking komen in bijlage I in origineel
en in de vertaling tegenover 't dagboek van Thi-
mister geplaatst.

6) Dit hoogduitsche Bokkerijdersgedicht ver-
scheen als vlugschrift in 't jaar 1744 te Keulen in
56 strofen met nota's in de Duitsche taal.

Het is afgedrukt in 'bijlage IIl. Zijn gegevens
komen overeen met de meest betrouwbare bron-
nen n.l. Sleinada en de akten van de rechtban-
ken, zoodat de inhoud mag aanspraak maken op
geloofwaardigheid.

Het gedicht verscheen in hetzelfde jaar ook in
Aken. Deze uitgave heeft slechts 54 strofen en is
voorzien van latijnsche nota's. Russel heeft het in
zijn boek: "De Rooverbenden in de Landen van
Overmaas" gepubliceerd. Er zijn belangrijke aan-
wijzingen voorhanden om in den schrijver van het
gedicht een monnik van Kloosterrade te zien.

N aast dit hoogduitsche bokkerijdersgedicht
bestaat er ook nog een minder bekend lied in de
N ederlahdsche taal.
, Dit moet den schrijver van het hoogduitsche
gedicht bekend geweest zijn, zoo als duidelijk
blijkt uit bepaalde plaatsen.

Het lied dateert uit het jaar 1743 en de maker
ervan is een bokkerijder Conings geheeten uit
Schaesberg, die daar in de gevangenis(?) een soort
poetische bekentenis aflegde en die de voornaam-
ste daden van de eerste bende uitvoerig en aan-
schouwelijk weergeeft, zij het dan ook in 'n
eenigszins ruwe vorm.

Michel heeft dit gedicht niet gekend. Het werd
door Habets onder andere processtukken ontdekt
en in de Maasgouw voor 't eerst gepubliceerd.
Ook dit lied is in bijlage II afgedrukt.

Dit gedicht stempelt den herbergier Vincken uit
Merkstein, onder de naam van "generaal Vinck"
tot hoofdman van de bende (zie ook de nota bij
het hoogauitsche gedicht).

In heel z'n opzet is het een zoogenaamd "Mori-
tatenlied" en schijnt later op jaarmarkten en ker-
missen door liedjeszangers voor de kijkgrage me-
nigte, met gelijktijdige vertooning van beelden, te
zijn voorgedragen, gelijk zulks in onze jeugd nog
dikwijls voorkwam.
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hebben een welkome aanvulling der opge-
dane kennis te bieden en hierdoor ook een

prettige jeugdherinnering bij hen wakker te
roepen. Door de bovengenoemde betrekking
tusschen de bokkerijders en de abdij is ten-
slotte ook de uiterlijke afbakening van dit

artikel bepaald: Er kan hier namelijk slechts
sprake zijn van een geschiedenis der bende in
het land van 's Hertogenrode. Een geschie-
denis van het optreden der overigens wijd-
vertakte bokkerijdersbende in de andere
landen tusschen Roer en Maas komt voor

ons slechts in aanmerking, in zooverre daar-
mee door de processen en de desbetreffen-
de geschiedbronnen 'n innerlijke samenhang
blijkt te bestaan. Zoo moge dan dit jaar het
eerste deel der geschiedenis der bokkerij-

ders in 't la!1d van 's Hertogenrode in 't Rol-
duc's Jaarboek verschijnen en de vriendelijke
lezers gelieven zelf uit te maken of er in hun
kringen ook belangstelling voor de tweede
helft der bokkerijdersgeschiedenis bestaat,
welke handelen zal over de tijd, waarin de

in sagen gehulde en fel omstreden figuur van
den chirurg Joseph KerckhoHs uit Herzogen-
rath in 't middelpunt staat.

OPERATIETERREINDER BENDE EN BE-
LANGRIJKE TIJDSOMSTANDIGHEDEN.

Het gebied, waarop de zoo gevreesde ben-
de der bokkerijders zich in het 2e kwart
der 18e eeuw constitueerde, lag tusschen
Roer en Maas en omvatte groote deelen van
de tegenwoordige N ederlandsche provincie
Limburg, van het tegenwoordig aangrenzen-
de Duitsche regeeringsdistrict Aken en van
het daaraan aansluitende Belgische gebied.
Destijds zag de landkaart er echter heel wat
bonter uit, want de toenemende zwakte van
het heilige Roomsche Rijk had in de loop
der tijden een bonte mengeling van landen,
landjes, heerlijkheden en gebieden gescha-
pen, welke weliswaar alle een zelfstandig
civiel- en rechtsbestuur bezaten, maar die in
hun veelheid en verscheurdheid een alles
omvattende autoritaire staatsmacht a priori
inde weg stonden.

Zoo waren er, om alleen de voornaamste
te noemen, de rijksstad Aken met het daar-
toe behoorende Akensche rijk, het hertog-



dom Gulik met zijn enclave Welz en Roer-
dorf, het Geluksche onderleen ter Heyden,
de drie landen van Overmaas, die sinds 't
jaar 1661 door het partagetractaat ieder
in een Hollandsch en Spaansch gedeelte
verschenen met de meest onzinnige en
onnatuurlijke grenzen; het oude hertogdom
Limburg, het vorstbisdom Luik en een
heele reeks van directe rijksgebieden, heer-
lijkheden en gebieden van zeer kleine
omvang, - een bijna onoverzienbare' me-
nigte van landen en machthebbers, alles te
zamen genomen echter een typisch beeld
van staatkundige onmacht en hulpeloosheid.
Zulk een gebied was natuurlijk een eldorado
van alle lichtschuwe elementen, die zich uit

de handen van een energieke staatsmacht
wilden houden, en moest voor de vorming
van een wijdvertakte rooverbende uiterst
geschikt zijn. Immers de talrijke grenzen bo-
den gelegenheid te over, om snel en onge-
hinderd van het eene land naar het andere

over te trekken, en deden bijgevolg een ge-
makkelijk middel aan de hand om zich even-
tueel op een snelle en gemakkelijke manier
aan de wrekende arm der gerechtigh,eid te
onttrekken. Zoo is het ook alleen te verkla-

ren, dat zoo'n bende - afgezien van 'n
korte rustperiode tengevolge der groote in-
kwartieringen en troependoortochten van de
Oostenrijksche successieoorlog - zich meer
als 40 jaar kon staande houden, voordat er
aan hun activiteit 'n einde kon gemaakt wor-
den. '

Betreffende het Spaansche gedeelte van 't
land 's-Hertogenrode, waaraan dit artikel
voornamelijk gewijd is, valt hetzelfde te zeg-
gen. Het bestond immers uit drie verschil-
lende, geographisch gescheiden gebieden 7),
elk van slechts matige grootte, en, als men
afziet van de enclave Welz-Roerdorf in 't

land van Gulik, elk met talrijke landsgren-
zen, waardoor men dus gemakkelijk naar een
naburig landje kon ontkomen.

7) Het Spaansch gedeelte van het land 's Her-
togenrode bestond uit 3 deelen: 1) het hoofddeel,
dat de banken Simpelveld, Kerkrade, '-Hertogen-
rode en Uebach (Parochie) omvatte. 2) het kwar-
tier Uebach-Overworms, tot de bank Uebach be-
hoorend, maar door de heerlijkheid Rimburg en
de tot ter Heyden behoorende enclave Eygelsho-
ven er van gescheiden. 3) de enclave Welz en
Roerdorf bij Linnich in het hertogdom Gulik.
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De operatie terreinen van onze bende, waar
ook hun processen en bestraffing plaats von-
den, waren de banken Simpelveld, Kerkrade,
Herzogenrath, Merkstein, Uebach, vVelz en
Roerdorf, alsook de gebieden der beide heer-
lijkheden Rimburg en Alsdorf (die in los
verband stonden met 't land 's Hertogen-
rode). 't Spreekt vanzelf dat deze bende ook
in de aangrenzende gebieden hun slag zocht
te slaan en dat ze ook daar leden telde.

Zoo had zich over deze vele landen en

landjes een goed georganiseerde bende van
dieven en roovers verspreid, die in hun aan-
eengeslotenheid en bedrijvigheid lange tijd
met het veelhoofdig bestuur in deze gebie-
den spotte en het met succes trotseerde. .

Het was omstreeks het jaar 1734, dat zich
in de landen van Overmaas deze, onder de

naam van bokkerijders 'in de geschiedenis
van onze streek zoo bekende dievenbende

vormde, die stelselmatig doorgevoerde roof-
tochten ondernam tot groote schrik der be-
volking.

Het verschijnsel op zich zelf was hier te
lande niets ongewoons: het was veeleer het
resultaat van 'n eeuwenlange ontwikkeling,
nl. van 'n altijd meer om zich heen grijpend
pauperisme in de breedste lagen der bevol-
king. Immers de landen van Overmaas wa-
ren in de tallooze woelingen en oorlogen val).
vroegere eeuwen het centrum geweest van de
op buit beluste krijgsbenden; in de korte tus-
schenpoozen van vrede werden er geregelde
plundertochten georganiseerd door de broo-
deloos geworden soldaten, die als marodeurs
brandschattend en stelend door het land trok-

ken en de ongelukkige weerlooze bewoners
met geweld ontnamen, wat de lange oorlogs-
jaren en de schier eindelooze schattingen
door de oorlogvoerende partijen hen nog ge-
laten hadden. Denkt slechts aan de tachtig-
jarige oorlog tusschen de Spanjaarden en de
opstandige Nederlanders, waarin de bijna
regelmatig opduikende geuzenscharen dat-
gene wegnamen, wat de eigen soldaten en
beschermers, de niets ontziende Spaansche
krijgsknechten, nog over hadden gelaten,
waar de beangstigde bevolking, zoodra het
geloei der stormklok de nadering van 'n
plunderende krijgstroep aankondigde, met
haar waardevolste have en goed achter de



beschuttende muren van een versterkt kerk-
hof of naar andere toevluchtsoorden vlucht-
te. Tenslotte zagen zij 't nuttelooze van hun
handelwijze in en kochten, door geregeld
schatting te betalen, van de leiders der Sta-
ten Generaal of ook van de eigen Spaansche
machthebbers een vrijbrief (sauvegarde of
salvaguardia, zoo als de Spanjaarden een der-
gelijke overeenkomst noemden) en daardoor
tevens een zekere mate van veiligheid. 8)

Op deze vreeselijke tijden volgden de
lange jaren der Hollandsche bezetting tot
1661, die zich kenmerkten door voortdurende
zonder pardon doorgevoerde requisities, en
dan nog de plundertochten van den zonne-
koning Lodewijk XIV, die handig profitee-
rend van de zwakheid van 't rijk en de zor-
geloosheid der Generale Staten, het er op
aanlegde om de Nederlanden, alsook groote
gebieden aan de linker Rijnoever in zijn be-
zit te brengen, waarbij hij zich beriep op de
uitspraken van zijn "chambres de réunion".

Deze eindelooze r~eks van oorlogen, die
2 eeuwen duurden, had van het eens wel-
varend land een treurige woestenij gemaakt,
en de bewoners door aanhoudende plunder-
tochten en oorlogsschattingen tot de bedel-
staf gebracht. De namelooze ellende bereikte
haar hoogtepunt tijdens de Spaansche suc-
cessieoorlog (1700-1713) gedurende welke 't
in de landen van Overmaas wemelde van
keizerlijke, Hollandsche, Hessische, Branden-
burgsche, Fransche, Spaansche en Engelsche
troepen; die de arme bevolking letterlijk uit-
zogen. Tegen 't einde van de oorlog open-
baarde zich als noodzakelijk gevolg van het
doorstane lijden en van de afpersingen een
beangstigende toestand van de grootste on-
veiligheid en onzekerheid in 't geheele ver-
armde land. Afdeelingen plunderende solda-
ten, deserteurs en vagebonden trokken ste-
lend en roovend door 't land en brachten 't
veilig verkeer op de publieke wegen in ge-
vaar, zood at koning Karel zich genoodzaakt
zag door verschillende beschikkingen 9) te

8) Ik verwijs hier naar Franquinet: "Berede-
neerde Inventaris der Oorkonden en Bescheiden
van de abdij Kloosterrade", nr. 84 en nr. 86 en
eenige gedeelten uit het archief van Rolduc por-
tel. 40 bundel 1, bij de jaren 1567, 1577, 1579,
1586, 1621, ló 2, 1629, 1630, 1634.

9) Archief Rolduc, handschriften no. 12.
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verordenen: "d'arrêter et faire arrêter et de
conduire prisonniers dans les prisons de la
chef-ville la plus voisine tous les malfaiteurs,
vagabonds, voleurs, partis bleus et autres
partis qui seront trouvés au dessous de nom-
bre de 25 hommes à pied ou 20 à cheval ou
qui auront fait quelque désordre."

Om echter afdoende tegen deze landplaag
te kunnen optreden, moest in alle plaatsen
een gewapende zelfverdediging georganiseerd
worden, die bij 't eerste sein der stormklok
in werking moest treden en waarvan de kos-
ten door de inwoners moesten gedragen
worden. Eveneens moesten er ter hand-
having van de openbare veiligheid geregelde
bewapende patrouilles op de koninklijke we-
gen gevormd worden.

Maar ondanks al deze maatregelen was 't
zeer slecht gesteld met de rust en orde in
dit zwaar beproefde land. Dat lezen w~ in
'n brief 1°), welke de ontvanger der Staten
van 's Hertogenrode en schout van Simpel-
veld en Alsdorf, Daniel de Limpens, die zich
in opdracht van de Provinciale Staten naar
den Haag had begeven, van daaruit op 24
October 1704 aan Johannes Bock, abt van
Kloosterrade, richtte. Daar wordt gezegd:
". . . .j' ai grande grace au bon Dieu de me
voir en bonne santé en ce lieu et sans aucun
méchant rencontre parcequ'enfre Maastricht
et Rolducq il est fort dangereux; toutes les
gens qui étoient sur le coche quatre jours
avant mon départ ayants été entièrement
pillés et mis touts nuds par six voleurs ce
que j'apprehendois d'autant plus parceque
j'étois seul sur le coche avec mon valet. . . .".
Zoo ver was 't dus gekomen, dat op het
posttraject van Herzogenrath naar Maas-
tricht de reizigers op klaarlichte dag door
gewapende bandieten werden uitgeschud en
letterlijk naakt op de keien werden gezet.

Daarbij kwam nog de altijd meer toene-
mende zigeunerplaag. Dit uitheemsch volkje,
waaraan het betreden der Oostenrijksche
Nederlanden onder doodstraf 11) verboden
was, trok zich gezien de onmacht der Staten

1°) Archief Rolduc, portel. brieven van abt. J.
Bock.

11) Men vergelijke: "Ordonnances des Pays-Bas
autrichiens", Série III t. 111p. 535/36 en t. IV p.
116/117 en Heyendal: "Notitia de Rebus Sta tu urn
Provinciae Limburgensis", artikel IV aan 't einde.



van deze bepaling niets aan, en speelde het
zelfs klaar om met de wapens in de hand
tegen de plaatselijke overheid op te treden.

In dit verband is 't wel interessant te ver-
nemen wat de toenmalige hoogdrossaard
Renier de Beaumont van Valkenburg, op
9 Augustus 1724 aan zijn ambtgenoot in Her-
zogenrath, baron Jean-Jacques de I'Hottelle-
rie de Faloise, met betrekking tot een mili-
tair optreden tegen deze ongewenschte gas-
ten, schrijft.Hierbij dient men in 't oog te
houden, dat deze brief uit een tijd stamt,
waarin de oorlog geëindigd was, en de Oos-
tenrijksche overheersching in de Nederlan-
den sinds 11 jaar gevestigd was. Deze
brief 12) luidt als volgt:

Monsieur et beaucoup honoré Confrère,

Hier à midy estans advertis de Monsieur
Fabritius notre Receveur du Pays et Mon-
sieur Duycker Drossard des comtés de Ge-
leen et Amstenraede que les Egiptiens' chas-
sés par notr egarnison là campant actuele-
ment à Schaesbergh dans votre voisinage,
commettent dans notre pays des terribles
desordres même qu'il est menacé d'estre pillé
et brulé, à quoy sans perdre du temps doit
est re pourvu, or comme cecy n'est par l'af-
faire d'une seule personne, à cause qu'ils sont
nombreux et bien armés, même qu'ils ont
osés donner feu sur notre garnison; j'ai ad-
vertis tous les officiers de mon district de

de venir vendredy prochain l'onzième du
courant expressement à Lichtenberg pres
de chez vous, afin que vous ayez la bonté
aussi d'ecrire aux officiers de votre district

que pour lors au matin s'ayent à rendre là
avec les notres, afin qu'on puisse ensemble
prendre telles bonnes mesures qu'on jugera
necessaires et convenables pour mettre les
pays en securité, de quoy je vous prie hum-
blement, Monsieur, me flattant que vous en
bon voisin et intercssé dans la cause ne nous

refuserez pas ce plaisir, même que vous nous
ferez la grace pour lors de nous honorer de
votre presence, lors qu'en personne j'aurai

12) Archief Rolduc portef. 40, bundel 5.
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l'honneur de dire qu'on scauroit avec plus
d'estime et consideration.

Monsieur et beaucoup honoré Confrère
Votre humbie et tres obeissant serviteur

R. de BEAUMONT.

Maastricht ce 9 aoust 1724.

Vous est prié de faire cecy tenir tant
secret qu'il est possible.

Dit geschrift toont duidelijk aan, hoe het
destijds met de veiligheid van 't land gesteld
was. Er was 'n formeele klopjacht noodig,
om die gewapende zigeunerbenden, die op
klaarlichte dag dorpen en gehuchten over-
vielen en de huizen plunderden, uit het land
te verjagen.

Naast deze vreemde elementen waren er
nog "uitheemsche" bedelaars en ander licht-
schuw gespuis, dat door de bevolking met
de naam van "passanten" aangeduid werd.
) "ns' tte waren er nog talrijke ingezete-

r ; tengevolge van deze plunderingen
(' ndsehattingen huis en hof verloren
L J [<en; hun geboortegrond moesten verla-
ten, zich nu bij de "passanten" aansloten en
'n zwervend bestaan begonnen te leiden, dat
hoofdzakelijk bestond in plunderen en stelen.

En werkelijk, 't was voor armen en onver-
mogenden destijds ook heel moeilijk om eer-
lijk te blijven.

Dat toont ons heel treffend een geschrift
der landsstenden aan den stadhouder in
Brussel 13), die met pakkende woorden de
nood en ellende der arme bevolking schil-
dert: "Zij (d.w.z. de onbemiddelde bevol-
king) zijn zoo arm en behoeftig, dat ze vanaf
vier of vijf uur 's morgens tot tien uur
's avonds moeten werken om 12/,2/3of hoog-
stens 1 schilling te verdienen. Er zijn men-
schen, die alleen water drinken, 'n kommetje
meelsoep als hoofdmaaltijd gebruiken en
voor de rest alleen droog brood eten, om in
leven te kunnen blijven. Als ze nu'n keer,
al is 't maar vier dagen, niet kunnen wer-
ken, dan moeten ze noodgedwongen gaan
bedelen (of stelen! noot van den Schrijver.
- De Staten wilden dit niet openlijk zeg-

13) Archief Rolduc, handschriften no. 12.



gen) 'n lot, dat b.v. in Eupen alleen meer
dan 600 menschen treft."

Tot zoover dit schrijven der Staten, dat
aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat.

Ik zou bladzijden lange bewijsstukken in
dezelfde trant voor de weergalooze ellen-
de dier dagen hier kunnen aanvoeren, maar
ik geloof met het voorafgaande te kunnen
volstaan om de motieven voor 't optreden
der dievenbende der bokkerijders voldoen-
de te verklaren.

Het is immers geen wonder, dat bij volle-
dig gebrek aan sociale maatregelen van de
kant van staat en gemeenschap - de chris-
telijke liefdadigheid die door kloosters en
geloovigen zeker wel beoefend werd in die
tijd, was in de verste verte niet in staat de
ellende te stuiten - zich in de landen van
Overmaas zulk een gevaarlijke rooverbende
kon vormen, bestaande uit vreemde elemen-

ten: zigeuners, landloopers, ontslagen solda-
ten, en weldra ook uit de totaal verarmde

bevolking van het eigen land, die al, 't v' -,.c
gedwongen was om te gaan stele. . 'F.
bende, genoemd "de hokkerijders", ,
omstreeks 1734 met korte onderbrL ~, 1
gedurende 40 jaren de schrik van de bevol-
king.

Daaraan konden alle verordeningen en
maatregelen van de verschillende landsbe-
sturen om onverbiddelijk tegen deze sinis-
tere elementen op te treden, niets veran-
deren.

De bevolking, tot de bedelstaf gebracht,
had allé moed verloren. In hun vertwijfe-
ling gaven velen zich aan de drank over
en werden weldra gewillige leerlingen en
aanhangers van de vreemde vagabondeeren-
de elementen en vroegere soldaten, die zich
metterwoon in 't land gevestigd hadden.
Daarbij kwam nog de grove onwettndheid
van breede lagen der bevolking, vooral ook
in godsdienstig opzicht 14). Het godsdienstig

14) Ik verwijs hier naar het~een aan het slot
van de voortzetting der Annales Rodenses door
Heyendal over de parochies, die door de 'abdij
Kloosterrade bediend werden, gezegd wordt.

Daar lezen wij bij Ernst, bd. VII pa~. 262 on-
der het artikel: "De Pastoratu Kirchrodensi":
Summa ignorantia, quae ante erat, per assiduita-
tem catechismorum eliminata est, sed mores op-
pidi corrupti sunt praesertim in adulescentibus."

Kerkrade was destijds als industrieplaats in op-
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leven toch bij velen was zuiver uiterlijk en
gaf hun geen moreele steun.

A. DE EERSTE ZOOGENAAMDE
BOKKERIJDERSBENDE.

De in 't voorgaande hoofdstuk aangegeven
tijdsomstandigheden leidden rondom het jaar
1734 met innerlijke noodzakelijkheid in de
landen van Overmaas tot de aaneensluiting
van de reeds genoemde elementen in een
wijdvertakte bende, of als men wil, in meer-
dere benden naar de verschillende districten

plaatselijk gescheiden, maar toch innerlijk
verbonden. De operatieterreinen dezer ben-
den vielen gedeeltelijk samen" zoodat haar
leden nu eens hier, dan weer daar, aan de
afzonderlijke strooptochten deelnamen. Zoo
kan men da~ ook reeds in de eerste periode
van één groote bende spreken, al was de
samenwerking of organisatie nog lang niet
zoo straf en doordacht als bij de tweede
bende.

Voordat we de geschiedenis van de eerste
bende in bijzonderheden behandelen, laten

we nog een kort woord over de uitdrukking
"bokkerijders" voorafgaan. In de loop der
tijden heeft men er zich aan gewend, deze
roovers eenvoudig "bokkerijders" te noe-
men, ofschoon deze benaming eigenlijk eerst
tegen 't einde van hun optreden gebruikt is,
en bovendien niet uit de kringen der dieven-
bende zelf stamt. Want de roovers noemen
zich zelf nooit bokkerijders, en ook in de
talrijke processtukken, die zich in de archie-
yen bevinden, is nooit sprake van bokke-
rijders. Zij worden daar altijd genoemd:
"roever; dieve; dieve bij nachte; gaudieve;
schelme, en het geheel wordt kortweg ge-

komst, Ongeveer in deze tijd had de mijnbouw
aldaar door de oprichting en vestiging van talrijke
mijnondernemingen een sterke uitbreiding onder-
gaan; men verg el. mijn artikel: "Over de mijn-
bouw der abdij Kloosterrade" (Overdruk Rolduc's
Jaarboek 1937, H. v. d. Marck en Zonen, Roer-
mond).

Nu openbaarden zich echter ook de schaduw-
zijden van een industrie geb;ed: Allerlei vreemde
elementen hadden er zich gevestigd en oefenden
vooral in moreel opzicht 'n slechte invloed uit.

't Is dan ,ook 'n feit, dat Kerkrade het grootste
contingent voor de eerste bende leverde. Men
verg. hiertoe strofe 14 van het hoogduitsche ge-
dicht in bijlage lIl.



noemd: "bende; bende van schelmen, dieven
of gaudieven" . Van zich zelf spreken zij
altijd als gezellen of kameraden. Waarvan-
daan nu de naam bokkerijders? Van de
roovers zelf komt, zooals gezegd, deze be-
naming niet. Rooversverhalen hebben sinds
die tijd bij de bevolking in 't middelpunt
der belangstelling gestaan. Het volk heeft
de aanvoerders der bende met een nimbus
omgeven, hu figuren geidealiseerd, hun ka-
raktereigenschappen toegedicht, die ze nooit
hebben gehad, en allerlei bijgeloovige verha-
len over hen in omloop gebracht, waarbij
tenslotte de eigenlijke historische kern meer
en meer in vergetelheid raakte.

Zoo ging het ook met onze dievenbende in
de landen van Overmaas. De volksmond om-

gaf hen met allerlei romantische voorstellin-
gen. Nu eens stelde men hen voor als wel-
doeners van de noodlijdenden, die enkel en
alleen de rijken hun bezit ontnamen om het
onder de armen te verdeelen, dan weer
bracht men hen in verband met den duivel,
die hun de kracht verleende om op bokken
door de lucht te rijden en in éénzelfde nacht
op ver van elkaar verwijderde plaatsen in te
breken en te stelen. Men meende een aan-
knoopingspunt te vinden aan de toen nog bij
't volk levende voorstellingen uit de tijd
van de heksenwaan en vertelde, dat de aan-
voerders der bende bij de opname van nieu-
we leden en bij andere bijeenkomsten naar
het voorbeeld der oude gilden en broeder-
schappen een zilveren beeld van 'n bok op
'n soort altaar plaatsten, waarvan echter in
de processtukken nooit sprake is.

De roovers hebben van hun kant zeker

niets gedaan, om al deze phantastische en
bijgeloovige verhalen, die over hen bij de be-
volking in omloop waren, te weerleggen. Im-
mers deze bijgeloovige vrees van hun mede-
menschen kwam hen maar wat goed te pas
bij hun nachtelijke inbraken. Bij de opname
in de bende waren zekere formaliteiten te
vervullen en ceremonies te verrichten. Bij
die gelegenheid moest een eed afgelegd wor-
den,die, onder bedreiging van de vreeselijk-
ste straffen, 't nieuwe lid verplichtte tot ge-
hoorzaamheid aan den hoofdman en abso-
luut stilzwijgen tegenover eenieder, eventueel
ook op de pijnbank. Ook met deze eed heeft
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men allerlei bijgeloovige voorstellingen in
verband gebracht, waarmee men voorzichtig
moet zijn. Ik zal in de loop van dit artikel
nog nader terugkomen op deze eed, die
vooral bij de tweede bende een gewichtige
rol heeft gespeeld.

I. HET OPTREDEN DER EERSTE
DIEVENBENDE.

Zooals reeds meermalen aangegeven is,
kan men vanaf 't jaar 1734 spreken van een
georganiseerde dievenbende in de landen
van Overmaas. Opvallend hierbij is, dat men
't aanvankelijk gemunt had op kerken en
pastorieën, en dat men zich liefst met hei~
melijk gepleegde diefstallen tevreden stelde.

Zoo werd op 15 Dec. 1734 te Baesweiler
in 't land Gulik de sacristie van de kerk
opengebroken. Men leegde er de offerblok-
ken en stal er kerkelijke gewaden. Het vol-
gend jaar kwamen de dieven terug; deze
keer namen zij 't zilveren vaatwerk voor de
H. Olie, en de monstrans en het ciborie
mede. Volgens Thimister (zie ook voor' de
volgende diefstallen de bijlage) drongen zij
op 3 Nov. 1735de kerk van Merkstein bin- ,

nen; hier maakten zij echter enkel 2 alben
en een superplie buit, daar het hun niet ge-
lukte de met ijzer beslagen kisten open t~
breken, waarin de pastoor de gewijde zaken
bewaarde.

Meer succes hadden zij op 8 Juni van het
volgende jaar in de parochiekerk van Eijgels-
hoven, waar hun 3 alben, 2 superplies, de
communiedwaal, een kelk met toebehooren
en de inhoud van het offerblok in handen
vielen.

Op 27 Jan. 1737 braken zij in in de St.
Leonardus-kapeI15) te Afden, en leegden
daar de offerblokken.

Een jaar later pleegden zij daar opnieuw
een inbraak en stalen er het geld der offer-

15) Deze kapel stond op de z.g. Leonhardsberg
ten Westen van de stad, boven het tegenwoordige
station Herzogenrath. Zij nam onder de kapellen
in wier nabijheid, zooals we nog zullen zien, de
bokkerijders gewoonlijk hun eed aflegden, een
belangrijke plaats in; ze werd op bevel van de
Oostenrijksche regeering in de 2de helft van de
18de eeuw gesloopt.

In de nabijheid werd toen een groote steenen
galg met zware ijzerconstructies opgericht.



blokken, alsook een kandelaar en verschil-
lende heiligenbeelden. In de jaren 1737 en
1738 brachten zij dan den pastoor van Afden
een 3-voudig bezoek, waarover Thimister in
zijn dagboek (vgl. dit) een uitvoeriger ver-
slag geeft.

De eerste keer werden zij in de tuin voor
het huis ontdekt en door de waakzaamheid

van den pastoor verjaagd. Bij de tweede in-
braak kwamen ze tót in de groote zaal en
in de bibliotheek van de pastorie. Bij deze
gelegenheid maakten zij een paar schoenen
met zilveren gespen buit, bovendien wat
schapenvleesch dat de keukenmeid aan het
venster had opgehangen.

Bij hun laatste bezoek drongen zij een
kamer van de benedenverdieping binnen.
Doordat zij echter hierbij door 't breken van
glazen lawaai veroorzaakten, werd de pastoor
wakker, wekte de huishoudster en meid en
luidde ~oortdurend met een bel. Dit dwong
de inbrekers zonder iets te hebben buitge-
maakt op de vlucht te slaan.

Ook in het naburige gebied van Valken-
burg en Gulik werden verscheidene kerk-
inbraken gepleegd, o.a. in Hoensbroek, Am-
sten rade, Klimmen, Brunssum, Schaesberg
en Marienberg. Vooral een inbraak in de
pastorie van Walhom in de gelijknamige
bank van het hertogdom Limburg in Juli
1737 baarde groot opzien. Kort na de inbraak
werd de pastoor wakker, hij luidde terstond
de stormklok, en zette met eenige getrou-
wen de dieven na, die hij weliswaar inhaal-
de, maar niet durfde aanpakken, omdat de
misdadigers zwaar bewapend waren.

Maar pastoor Hennuse was een moedig
man. Hij wist de schuilplaats der bandieten
te Wittem te ontdekken, en begaf zich, on-
danks 't feit dat zijn confraters het hem heel
sterk afrieden, in gezelschap van een trou-
wen bediende daarheen om de roovers hun

buit afhandig te maken. Hij moest echter dit
koene waagstuk met zijn leven betalen. Zijn
trouwe bediende werd door de onmenschen

zoo zwaar mishandeld, dat hij heel z'n leven
lang kreupel bleef. Een deel van deze bende,
5 mannen en 2 vrouwen, die onder aanvoe-
ring stonden van een zigeuner, Ernst Mistoris
geheeten, werd in 1740 te Hoensbroek ge-
vangen genomen en veroordeeld. Zij beken-
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den een reeks van inbraken te hebben ge-
pleegd en schuldig te zijn aan de moord op
den pastoor van Walhom. Hun hoofdsteun-
punt was Wittem.

Had de bende 't aanvankelijk gemunt op
kerken en pastorieën, sinds 1740 zijn ook
woningen en eigendom van privaatpersonen
niet meer veilig voor de bende in 't land
van 's Hertogenrode.

Op grond van verhooren, die ons bekend
zijn uit de processtukken, en ook uit andere
bronnen zijn er voor de bende die in 't land
's Hertogenrode opereerde in 't geheel zes-
tien inbraken aan te wijzen, verdeeld over
de jaren 1740, 1741 en 1742.

Het tooneel van hun werkiaamheid was

hoofdzakelijk het land 's Hertogenrode, maar
ook het land ter Heyden, het naburige her-
togdom Gulik en in één geval het Oosten-
rijksche Valkenburg hadden er onder te lij-
den. 't Middelpunt van de activiteit der
bende was Kerkrade, waar ook de kopstuk-
ken woonden.

Tot de bende behoorden echter ook veel

vreemde elementen, vooral àfkomstig uit het
land ter Heyden en Gulik. Ook namen soms
leden van naburige benden aan de inbraken
deel, zoo b.v. de beruchte vier "afdoenders"
(vilders) van Hoensbroek. Zoo komt het
dan ook, dat vele personen w.ier namen H.
Pyls in zijn reeds genoemd werk aangeeft
in de lijst der te Schinnen veroordeelde ban-
dieten, ook hier optreden en voor een deel
ook hier veroordeeld werden.

Il. DE AFZONDERLIJKE INBRAKEN
DER BENDE.

Zooals reeds in het vorige hoofdstuk er
op gewezen werd, moet men een onderscheid
maken tusschen de 10 groote inbraken, waar-
aan de geheele bende deelnam en een reeks
diefstallen, die men als ondernemingen van
de afzonderlijke kleinere benden 16) kan be-
schouwen en die deels aan deze voorafgin-
gen, deels ook tegelijkertijd plaats hadden.
Hieruit kan men afleiden, dat de eerste ben-
de uit een reeks kleinere plaatselijke groe-
pen bestond en pas in de loop van haar
werkzaamheden tot één geheel samengroei-
de, zonder dat zij ook maar bij benadering



kwam tot die straffe en militaire organisatie
van de z.g.n. tweede bende - waarover in
het volgende jaarboek zal gesproken wor-
den. Zoo is het dan ook te verklaren, dat

men bij de eerste bende niet kan spreken
van een uniform opperbevel, maar slechts
van onder-kapiteins, die bij de afzonderlijke
inbraken de leiding hebben en waarvoor tel-
kens anderen in de plaats komen.

Nu bezingt de Schaesbergsche dichter van
de bokkerijders 17), die in de gevangenis te
Schaesberg een dichterlijke bekentenis van
zijn misdaden aflegt en op 't einde zich zelf
noemt, als generaal der bende een zekeren
Vinck uit Merkstein, die de aldaar wonende
herbergier Joannes Vincken is, die kort na
zijn gevangenneming uit de kerker te Her-
zogenrath vluchtte naar het gebied van
Luik i8). Ook het hoogduitsche gedicht 19)

i') Als zoodanig zijn vooral te beschouwen die
van Merkstein, van Kohlberg en die van Speck-
holz, zooals wij nog zullen zien.

17) Het geldt 'n gedicht, in N ederlandsche taal
geschreven, dat als onderschrift draagt: Dit lie-
deken heeft gemaakt den Coning van der Scheijdt,
gevangen synde gewest op het huys van Schaes-
bergh. De schrijver is Peter Caspar Coenigs van
Schaesberg, die hier 'n poëtische zelfbekentenis
aflegde. De vorm is weliswaar ruwen kunstloos,
de beschrijving daarentegen is aanschouwelijk en
interessant, omdat de schrijver datgene schildert,
wat hij zelf heeft beleefd. De tekst van het lied
werd in het rijksarchief te Maastricht gevonden
tusschen proces akten uit de 2e helft van de 18e
eeuw. Het gedicht staat op 'n heelemaal geel ge-
worden blad papier in folioformaat en is vol vin-
gerafdrukken, hetgeen wijst op 'n veelvuldig ge-
bruik. Het schijnt door straatzangers op jaarmark-
ten en kermissen volgens de toenmalige gewoon-
ten dikwijls gezongen te zijn. Het gedicht van
27 strophen verhaalt uitvoerig de 10 voornaamste
inbraken der bende. Habets heeft het destijds
in de Maasgouw gepubliceerd. V gl. bijlage n.

18) Op 13 Juli 1744 hielden zich de Sta ten van
Herzogenrath bezig met het geval Vincken. Het
protocol van de vergadering zegt onder No. 3:

Den schouteth van Mercxstein geeft te kennen
aen deesen staet, dat hij door een gemein gerucht
vernomen heeft, dat den fameusen herbergier
Joannes Vincken van Merxstein generael der
bende van schelmen gelyck in de rollen deeses
Lants bekent is, soude tegenwoordigh tot Luyck
in hechtenisse syn, mets vane het ten uytersten
voor het publijcke besten importeert, dat ge-
melden Joannes Vincken ons uytgelevert worde
om te convinceeren noch eene groote quantiteyt
fugitiven ende andere latiterende schelmen onder-
daenen deeses Lants: soo wordt gevraght, wat
hier omtrent convenieert te geschieden. V gl. Ar-
chief Rolduc: portef. 50.

De Staten gaven toen den Schout A. L. Fabri-
tius van Übach de opdracht om in zake Vincken
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vermeldt zijn naam, ontkent echter tprecht,
dat Vinck als generaal van de geheele bende
moet beschouwd worden.

Inderdaad is in de meer dan 50 proces-
S,o112°) tegen de leden van. de eerste bende,
- welke ik doorgewerkt heb - ook niet één
plaats te vinden, die den herbergier een lei-
dende rol toekent.

Daarentegen treden anderen duidelijk als
aanvoerders op. Zoo bekent Christian Geilen
op de pijnbank dat in de bank Kerkrade
Andri(;s c., Joannes M., Willem Kerckhoffs,
zoon van Claes, en de hoefsmid Christian
Kerckhoffs iets te zeggen hebben gehad. Zij
zouden alle bevelen gegeven hebben, die be-
trekking hadden op de inbraken en de ver-
deeling van de buit, en alle leden zouden
hen hebben moeten gehoorzamen. Bij eenige
ondernemingen zien we ook den ouden vil-
der Matthijs Ponts van de Akerstraat te
Hoensbroeck als aanvoerder optreden, die
op zijn beurt ook met de benden, die zich te
Schinnen en aan weerszijden van de Maas
bevonden, samenwerkte.

Onder de roovers van Herzogenrath on-
derscheidde zich Michael Wintgens, die op
2 April 1743 op het kasteel te Herzogenrath
na een uiterst pijnlijke foltering stierf 21).

De roovers van Übach anderzijds stonden
onder leiding van Nicolaas P., in de volks-
mond het Blockmenneke geheeten, uit
Groenstraat.

In 't onderhoorige Guliksche gebied ter
Heyden, dat een groot contingent aan de eer-
ste bende leverde, had Merten Vroen de lei-

ding, een gewezen soldaat en kamerdienaar,
die bij de bende de scheldnaam "generaal van
Seckendorf" had, en een zekere Peter Muy-
ters. In het Guliksche district Geilenkirchen

stond Joannes P. uit Marienberg bij zijn ka-
meraden in hoog aanzien; zijn huis wordt

in Luik 'n nauwkeurig onderzoek in te stellen en
eventueel zijn uitlevering te eischen. Welk resul-
taat deze stap had kan men niet meer vaststellen.

19) V gl. bijlage III, strophen 6, 7, 37 en 39.
2°) Het geldt crimineele processen van de

rechtbanken te Kerkrade en Schaesberg in het
rijksarchief te Maastricht, alsook de protocollen
van Limburg (rechtbanken te Übach en Merk-
stein) en het archief van Richterich, Pbeide inhet
st1îatsarchief van Düsseldorf, verder eenige stuk-
ken in 't archief van Rolduc.

21) Vgl. bijlage I Dagboek van Afden, onder
12. Januari en 2 April 1743.



herhaa1delijk als verzamelplaats der bende
vermeld.

Opvallend is het ook, dat in het geheele,
zeer omvangrijke documentenmateriaal, dat
ik voor me heb gehad, slechts op een enkele
plaats gesproken wordt van een eed van de
aanhangers der dievenbende. De bokkerij-
der Andries C. van Kerkrade bekent n.1. dat
na de inbraak in de oude hoeve ter Waer-

den, de bendeleden een vervloekingseed af-
legden, dat, als een van hen gevangen ge-
nomen werd en zijn kameraden zou verra-
den, de duivel hem mocht halen en dat de

andere gezellen hem dan om 't leven zouden
brengen. Van bepaalde plechtigheden, die
volgens andere berichten met deze eedsaf-
legging gepaard gingen, is heelemaal geen
sprake. Daartegenover wijdt het hoogduit-
sche gedicht in de strophen 35-40 tamelijk
breedvoerig uit over deze eed en ook burge-
meester Henry Pyls vermeldt hem in zijn
boek: "De Bockerijders met de doode
Hand" meerdere malen en in alle bijzonder-
heden. Het schijnt dat de rechters van onze
streek aan de z.g.n. bokkerijderseed weinig
aandacht hebben geschonken en bij het ver-
hoor daarom heelemaal niet daarop zijn
teruggekomen, in tegenstelling met hun col-
lega's in het naburige Valkenburg, en vooral
met de methode, die in de tweede periode
der bokkerijders gevolgd werd, waar de
vraag naar de eed in het middelpunt van
ieder verhoor stond, zooals wij in het tweede
deel van dit artikel nog zullen zien.

Alvorens nu over te gaan tot de uiteen-
zetting van de inbraken van de eerste bende,
laat ik een lijst volgen van de bokkerijders
'lUt de eerste periode, wier namen in de pro-
cesstukken gevonden zijn.

Namenlijst van de inbrekers die in de
processtukken van 1743-1745 tegen de leden
van de eerste' rooverbende zijn vastgesteld,
voor zoover zij met betrekking tot de inbra-

ken in het land 's Hertogenrode
in aanmerking komen.

J. Uit het land 's Hertogenrode,
rijksch gebied:

a) Uit de bank Kerkrade 22):

1. Jacobus Cr. uit Spekholzerheide.

Oosten-
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2. Mathys Cr., zijn broeder, beiden uit Heer-
len afkomstig, 29 jaar oud, een wagenmaker
(Raedermaecker ).

3. Merten Sch.
4. Claes W. uit Chêvremont.
5. Cia es P., kleermaker, 40 jaar oud.
6. Matthys l'>..r.uit Speckholzerheide, wolwever.
7. Matthys van den H., zoon van Hendrik.
8. Johannes O. uit Bleverheide.
9. Wilhelmus B., afkoi'nstig uit Merkstein, 30

jaar, mijnwerker op de Bostrop-mijn.
10. Johannes E.
11. Matthys L.
12. Jacobus Cr., de smid "aen de graeff".
13. Peter R.
14. Michiel K.
15. Matthys H.
16. Frans Leonard H.
17. Matthys van den H., zoon van Merten, uit

spekholzerheide.
18. Johannes M.
19. Clara R, vrouw van Johannes M. (sub 18).
20. Marie Catherine B., haar zuster.
21. Christian Geilen, afkomstig uit Sippen-

aecken, woonachtig te Kaalheide, moutheu-
velsvanger.

22. Anne Barbe B.. zijn stiefdochter.
23. Peter Caspar Geilen, zijn zoon, soldaat in

Maastricht.
~4. Pilgrim L.
25. N yss Sch.
26. Johannes R., naaldenmaker, zwager van 14,

getrouwd met Anna Maria K., schoonzoon
van Johannes K. den ouden.

27. Laurens R., schoonzoon van Johannes G.
den jongen.

28. Johannes M., 33 jaar oud, uit de Wijngracht,
mijnwerker op de Bostrop-mijn, onder-kapi-
tein.

29. Johannes V. uit de Wijngracht, kolenhan-
delaar en broodbakker.

30. Christian Kerckhoffs,
31. Wilhelmus Kerckhoffs

30 en 31 Gebroeders uit Chêvremont, af-
komstig uit Simpelveld. Wilhelmus K., on-
der-kapitein der bende.

32. Christian Kerckhoffs, hoefsmid uit Chêvre-
mont, ondel'kapitein der bende.

33. Johannes 00.
34. Johannes Tr.
35. .Daniel Tr.
36. Caspar H., 41 jaar, afkomstig uit Köln-

Deutz, mijnwerker, woonachtig in de wijk
Kohlberg.

37. Joseph G. uit Chêvremont, zwager van
38. Johannes K., wonend aan de drie vogels.
39. Marie Sch., zijn vrouw.
40. Cia es Dr.

22) Kerkrade staat met 70 leden bovenaan.
Vgl. bijlage III strophe 14. Het getal 30 geeft
de gearresteerden aan: want velen vluchtten of
onttrokken zich aan de arrestatie. - Ik kon er
niet toe besluiten, de namen van de afzonderlijke
leden der bende voluit te schrijven. Om niemand
te kwetsen, geef ik de voornamen voluit en van
de familienamen slechts de beginletters. W'aar
echter de familienamen reeds bekend gemaakt
zijn, heb ik ze ook voluit geschreven.



41. Peter Douven uit Chêvremont, 25 jaar, wol-
spinner, neef van de gebroeders Douven die
in 1741 in Merkstein werden terechtgesteld,
hoofd-aanklager van zijn metgezellen.

42. Leonard J.
43. Hendrik SI. zoon van Matthys, wonend in

de buurt van de abdijhoeve Crombach.
44. Teunis Qu.

}

Vader en zoon uit Chê-
45. Willem Qu. vremont.
46. Andries C., geb. in Alsdorf, 36 jaar, broer

van 139 en halfbroer van 45, de meest ge-
wetenlooze misdadiger der bende en haar
onder-kapitein.

47. Arnoldus S. uit Chêvremont.
48. Lenard V r.
49. Anna R., 40 jaar, uit de wijk Kohlberg,

werkt "acn de buellen" (Kolenmijnen).
50. Johannes St., haar zwager, "Koeler" op de

Bostrop-mijn.
51. Thies D., vulgo het swaert Thysgen.
52. Simon O. uit de wijk Kohlberg.
53. Maria Katherina Cr. uit de wijk Kohlberg,

een bastaard, vrouw van 55.
54. Peter H.
55. Hans Geurt S., getrouwd met n' dochter

van I. uit Bardenberg, uit de wijk Kohlberg.
56. Joannes W.
57. Willem Hendrik M. en zijn broer
58. Houpert M.
59. Niclaes Vr.
60. Matthys Br.
61. Anton Sn.
62. Johannes PI., zijn schoonzoon. .
63. Teunis Br.
64. Matthys H.
65. Claes in den Kalbert.
66. Baltus W.

67. Arnoldus van W. vulgo "der scheiven Nol-
dus".

68. Claes E. uit Bleyerheide.
69. Wusten Leenen Willem.
70. Hans Peter B.
71. Jan Z.

b) Uit de bank Merkstein:

72. Johannes Vincken, herbergier, door eenigen
als onder-kapitein der bende aangeduid, ont-
snapte uit de gevangenis en vluchtte naar
het gebied van Luyck, heet bij zijn kame-
raden de "Coopman".

73. Peter Douven uit Herbach en
74. Johannes Douven uit Herbach,

gebroeders, 8 Augustus 1741 terecht-
gesteld.

75. Anne Berbe P., afkomstig uit Marienberg,
vrouw van 73 en dochter van Johannes P.
uit Mariënberg.

76. Arnoldus Paffen, de smid van de Hostert,
pleegde in de gevangenis zelfmoord.

77. Joist Br. uit Herbach, voortvluchtig.
78. Niclaes Rootcrans, tegen wien in de tweede

periode proces gemaakt werd.
79. Baltus Kirchhoffs, eveneens pas in de tweede

periode veroordeeld.
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c) Uit de stad en vrijheid van 's Herto-
genrode:

80. Michael Wiintgens uit Afden, wonend aan
de hertogenvijver, stierf 2 April 1743 op de
pijnbank, onder-kapitein der bende.

81. Jacobus PI. vulgo Nevelsteins Wilhelmus.
82. Hans Peter M., zoon van Eva onder de

leuff, wonend aan de Kleick.
83. Peter Pesch, wonend in Herzogenrath, ge-

boren te Zweibrüggen.
84. Johannes Haegen, wonend in Herzogenrath,

geboren te Bardenberg.
85. Wilhelm Bahnen uit Herzogenrath.
86. Matthias N., wonend in Herzogenrath, af-

komstig uit Kerkrade.
87. Goswin Winand MüIIer, getrouwd in Her-

zogenrath, geboren in Garzweiler in het
hertogdom Gulik.

d) Uit het district Obach:

88. Niclaes P. vulgo "het Blockmenneken" uit
Groenstraat, onder-kapitein der bende.

89. Odilia Fr., zijn vrouwen
90. Maria P. zijn 18-jarige dochter,

trokken in mannenkleeren op roof uit.
91. Christoffel Kl.
92. Jan K. uit Groenstraat.
93. Leonard E.
94. Niclaes Elv. uyt de Rötsch bij Groenstraat,

een haemmaeèker.
95. Marie Katharina B. zijn vrouwen
96. Barbe B. zijn dochter,

namen in mannenkleeren aan de roof-
tochten deel.

97. Jacobus H. en
98. Nikolaus H.,

gebroeders uit de "nachtegaal" bij
Groenstraat.

99. Lenard Er. uit Groenstraat.
100. Reiner W. uit Overbroeckhuysen.
101. Gabriël Br. uit Overbroeckhuysen.
102. Anna W.
103. Jacob Tr.
104. Peter H.

11. Uit de Heerlijkheid Schaesberg.

105. Peter Caspar Coenigs, de schrijver van het
N ederlandsche bokkerijderslied.

106. Willem P.
107. Johannes V.
108. Zander, een messercremer.
109. Dirigh N.
110. Willem, een brandewijn-brouwer, een neoo

van den zwarten Tilman.
111. Michael A.
112. Johannes M.
113. Joannes D., schoonzoon van 110.

N.B. In Schaesberg behoorden er nog meer
tot de benden, toch komen slechts de boven-
genoemden voor de bende, die in dl') streek
's Hertogenrode werkzaam was, in aanmer-
king.



lIl. Uit de Heerlijkheid Hoensbroeck.

114. Matthys Ponts, de oude vilder uit de Aker-
straat, onder-kapitein der bende.

115. Hendrik Ponts en
116. Peter Ponts en
117. Johannes Ponts,

vilders uit Hoensbroeck, zonen
van 114.

118. Gertrudis Ponts, dochter van 114, trok in
mannenkleeren op roof uit.

N.B. Ook in Hoensbroek zaten nog ande-
ren in hechtenis, die evenwel in de proces-
stukken van de rechtbank in het land
's Hertogenl'Ode niet genoemd worden. Velen
waren ook aan de roovers van deze streek
niet met name bekend en konden dus door
hen niet aangegeven worden. Voor het ove-
ri~e verwijs ik naar het reeds meerdere
malen gecifeerde boek van Pijis, waarin zich
op pagina 18-22 eveneens een lijst bevindt,
die men voor vergelijking en aanvulling kan
naslaan. Vele hier vermelde namen vindt
men ook daar.

Uit het feit dat de afzonderlijke leden
naargelang de omstandigheden nu eens hier
dan weer daarheen overgingen, kan men
verder 't bewijs leveren, in welk een nauw
contact de verschillende benden met elkaar
stonden.

IV. Uit de hoofdbank Heerlen.

119. Tilman, een schoenmaker, zwager van Cia es
Dr. in den bautsch.

120. De zwarte Ferdinand, een schoenmaker.
121. Gerhard A, een kleermaker, wonend in de

Gasthuisstraat.
122. Johannes, een glazenmaker.
123. Gillis, een beenhouwer, wonend naast den

burgemeester Pelt.
124. Lenard onder de leuff, een tirtayenmaecker 23)

gehuwd met de dochter van de wijsvrouw
Neesgen.

125. De oude vaenensmid P. uit Heerlerheide,
sprekend de Hoogduitsche taal.

126. Frans Willem, een soldaat in Hollandsche
dienst.

127. Hendrik C., vulgo "den Euyl", een lange
kerel.

128. De schede Peter D., een Hollandsche sol-
daat.

129. Michiel A.
130. Johannes P., zijn schoonzoon, linnenwever.
131. Stephan V., een biertapper.
132. Matthys, een linnenwever, wonend op de

straat.
133. Hendricus, vulgo "den plair".
134. Peter, wonend aen de bysse.
135. Johannes Br., een zwijnenhoeder.
136. Keppel, een soldaat in Hollandsche dienst.
137. Switzers Janneken, een schoenmaker en wol-

spinner.

23) tirtayenmaecker van het Fransche "le tire-
ta nier" 'n wever, die la tiretaine, d.i. half wollen,
p.alf linnen stof vervaardigt.
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v. Uit het hertogdom Gulik.

a)
den:

Uit het onderhoorige gebied ter Bey-

138. Merten Vroen, een gewezen soldaat en
kamerdienaar, gewapend met een jachtmes,
onder-kapitein der bende; heeft in de bende
de bijnaam: "Generaal van Seckendorf",
ook Paulsen Willems Merten genoemd.

139. Maria Katharina Schrouff, 'n jonge vrouw
uit de boergatze, in 'n blauwe manskiel, die
zich steeds in gezelschap van Merten Vroen
bevind't.

140. Anton C., een broer van 46, wonend bij het
heiligenhuisje.

141. Peter Muyters, onder-kapitein der bende.
142. Fey (Sophie) Dovermans, zijn vrouw, ver-

gezelt hem op de rooftochten in mans-
kleeren cn "geboerten hoedt".

143. Adolf Dovermans, haar broer.
144. Simon Simons, naai den maker.
145. Kochs Margriet uit Bank.
146. Merten Schrouff, haar zoon, een soldaat in

Hollandsche dienst.

147. Willem Vaessen, afftrecker op de Veislaep.
148 Christian Vaessen, zijn broer.
149. Mewissen Trijn uit Klinckheidt.
150. Mechtel, haar dochter, gaat in blauwe mans-

kiel op roof uit.
151. Marie, een andere dochter van Mewissen

Trijn. '

152. Willem Br., broer van den scheelen Frie-
drich, in Hollandsche dienst.

153. Ludwig Marsch, vulgo Lodewich, kJeermaker
uit Bank.

J54. Matthias Schull uit ter Heyden.
155: De scheele Matthys uit Kohlscheid, een

naaldenmaker. .
156. Christian Knauff, een naaldcnmaker, vluchtte

en ging in Hollandsche krijgsdienst.
157. Daem Paffen.
158. Willem L., een beenhouwer, wonend aan

de Veheweg.
159. Goert C.
160. Wilhelm Heinrich D., zoon van Simon D.
161. Lenard aen de putz.
162. Joes L.
163. Pieter Grümmer, een dikke, gezette kerel,

met bruin kroeshaar.
164. Marie Katharine Grünewald.
165. Frans Vroen, broer van 138.
166. Joes Vroen, dito.
167. De kleermaker Johannes, wonend tegenover

Arrets L.

Uit de Heydensche enclave Eygelshoven:

168. Johannes NeJissen.
169. Alexander Ross, speelt in

een groote rol.
170. Simon Gysen.
J71. Simon Roemgens.
172. Gerard J.

de tweede bende



b) Uit het ambt Wilhelmstein:

173. Abraham S.
174. Hendrik G. vulgo het vousgen.
175. Hendrik, zoon van Adam op den Kant.
176. Anton G., zoon van Frans Werner G.
177. Willem K., een timmerman.

Allen uit Bardenberg.

c) Uit het ambt Geilenkirchen:

178. de vusse Henricus van Scherpense61, kramer,
die in boter en eieren handelt en ook voor
de Heeren uit Geilenkirchen stoffen en an-
dere war:::n uit Aken haalde.

179. Peter L. uit Scherpenseel.
180. Joes Th. uit Scherpenseel, een wever.
181. Joannes P. uit Marienberg, vader van 75,

onder-kapitein der bende.
182. Nicolaes P., zijn zoon.
183. Johannes M. uit Marienberg.
184. Geert H. wonend onder den berg te Ma-

rienberg.
185. Snaggejan uit Zweibrüggen.
186. Lambert W. uit Brachelen, een gevaarlijke,

lange kerel met een snap op zijn rechter-
wang, bij de bende "de Reubenschijter" ge-
noemd.

187. Jan W., eveneens uit Brachelen, zijn broer.

Hiermede sluit de lijst der bandieten, die
in de jaren 1743-'45 door het landsgerecht
van 's Hertogenrode werden vastgesteld.
Hierbij is echter op te merken, dat het juiste
getal veel hooger moet geweest zijn. Want
eenerzijds geven de door mij onderzochte
processtukken slechts een deel van het oor-
spronkelijk aanwezige materiaal - ik schat
ongeveer de helft - anderzijds kenden de
leden der bende elkaar niet allen, vooral
wanneer het ging om bewoners van meer
afgelegen plaatsen.
Zoo komt het, dat men in de protocollen
leest: er waren er' nog meer uit Heerlen of
uit het hertogdom Gulik of uit Hoensbroeck
tegenwoordig, die den ondervraagde niet
bekend zijn. Wij zullen het derhalve niet
mis hebben, wanneer wij het aantal perso-
nen, die voor de inbraken in het land 's Her-
togenrode in aanmerking komen, ver boven
de 200 stellen. Op het geheele aantal van de
wijd vertakte bende zal ik later in 'n ander
verband terugkomen. In de nu volgende uit-
eenzetting van de inbraken der bende, laat
ik de reeds aangeduide ondernemingen van
de afzonderlijke kleinere benden voorafgaan;
dan volgen de 10 groote inbraken, waaraan
de leden van de geheele bende deelnamen
en die vooral het voorwerp vormden van het
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onderzoek der afzonderlijke rechtbanken. De
afzonderlijke uiteenzettingen steunen eener-
zijds op de rechtszittingen die door de in
aanmerking komende rechtbanken ter plaatse
gehouden zijn en op de verklaringen onder
eed van de personen die door de inbraken
schade hebben geleden, anderzijds op de be-
kentenissen van de dieven afzonderlijk. Door
een critische beoordeeling van de wederzijd-
sche verklaringen, geloof ik een ware en
juiste uiteenzetting van de treurige gebeur-
tenissen te kunnen geven.

De inbraken in Bardenberg en op de Kohl-
berg onder Kerkrade.

Vooraf zij opgemerkt, dat het bij de hier
verhaalde inbraken weer over twee verschil-
lende ondernemingen gaat, n.l. over dief-
stallen van de bandieten van Merkstein,
vervolgens over rooftochten van dieven van
Kerkrade uit de wijk Kohlberg samen met
hun kameraden uit Bardenberg.

Laten wij beginnen met de eerste:
Bij Johannes Frens, 'n welgestelden land-

bouwer te Bardenberg, werd in Januari 1741
ingebroken. De dieven drongen op vier ver-
schillende plaatsen het huis binnen. Vooral
werden de kelder, de schuur en een kamer
doorzocht. Men stal 2 "baaren" (potten), een
met kaas, de ander met boter - de laatste
bevatte meer dan 40 pond - verder nog
ondergoed, schoenen, keukengerei en linnèn-
goed. In Maart van hetzelfde jaar had een
tweede inbraak plaats, waarbij de dieven
nog rijkere buit wisten te bemachtigen. Zij
droegen twee kisten met kleeren de kamer
uit naar de schuur, waar zij deze met een ijzer
openbraken en leeg plunderden. Zij namen
alle kleeren mee, veel ondergoed, o.a. 30
hemden en 12 slaapmutsen (trekrnutsen) en
stalen daarenboven nog van de zolder ge-
rookt varkensvleesch, worsten, vet en ander
vleesch. In beide gevallen waren de inbre-
kers zoo handig te werk gegaan dat niemand
van de huisgenooten daarvan wakker werd.
De dieven waren klaarblijkelijk goed op de
hoogte van de inrichting van het huis en er
kon dus slechts sprake zijn van personen,
die in het huis uit- en ingingen. De verden-
king viel op de gebroeders Douven uit Her-



bach, van wie één langere tijd op de hoeve
hout gesneden had. Hoe men de dieven ont-
maskerd heeft, zullen wij later zien.

Behalve door de bandieten van Merkstein
werd Bardenberg ook herhaaldelijk geteis-
terd door de leden der bende uit de wijk
Kohlberg van de bank Kerkrade. Zij werden
hierbij door hun kameraden van Bardenberg
gesteund. Zoo ontleen en wij aan een proto-
kol, opgesteld door de schepenen van de
rechtbank te Wilhelmstein, de volgende bij-
zonderheden:

Bij Wilhelm Mommertz in de brouwerij te
Bardenberg werd driemaal ingebroken. De
eerste keer in het jaar 1739 ontvreemdde
men het deksel van de brandewijnketel, het
jaar daarop stalen de dieven een baar met
boter, en ondergoed, terwijl in Augustus
1741 veel linnengoed, wollen stoffen, kleeren
en 30 rijksdaalders werden geroofd, nadat
men met geweld een venster aan de straat
had opengebroken. In de zomer van het jaar
1742 werd bij Johann Göbbels ingebroken,
die in Bardenberg een winkel bezat. De die-
ven drongen door een venster naar binnen
en stalen linnen, garen, gedroogde pruimen,
suiker en andere winkelwaren. In hetzelfde
jaar werd ook de zaak van Simon Quaed-
vliegh in Bardenberg bezocht. Hier drongen
de dieven van achteren door de schuurpoort
naar binnen, sloegen 'n gat in de muur van
het huis, openden vervolgens het slot van
binnen en kwamen zoo in de keuken. Hier
braken zij met geweld 'n kast open, die zich
daar bevond, waaruit zij een goudpistool,
een carolin, 2 grootere geldstukken, 3 duka-
ten en 3P/" rijksdaalders in allerlei munt-
stukken wegnamen, alsook eenig linnengoed
van de vrouwen de kinderen. Verder stal
men 2 zilveren kruisen en een zilververgul-
de trouwring. Gewelddadig was een inbraak
bij de 70-jarige weduwe Johannes Kahrhau-
sen in de nacht van 5 Januari 1742. Hier
drongen de roovers, nadat zij met een ijze-
ren stang het raam hadden opengebroken,
het huis binnen en sloegen met een houten
bank eerst de kamerdeur van het dienst-
meisje in en dan die van de oude vrouw.
Daarna werden ze gekneveld en aan handen
en voeten geboeid. Vervolgens begonnen de
inbrekers de woning te doorsnuffelen. Zij
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maakten veel vrouwenkleeren buit, onder-
goed, tin, het vleesch van 'n heel varken,
alsook kleeren en linnen van den afwezigen
zoon. Men stal daarenboven kleeren en an-
dere voorwerpen van het dienstmeisje ter
waarde van 23 rijksdaalders.

Groote opwinding veroorzaakte bij de be-
volking een inbraak, die de dievenbende van
Kohlberg in Kohlberg zelf pleegde in het
jaar 1741 bij de weduwe Gertrud Pelsers.
De dieven maakten hier 'n gat onder de
"dörpel" "4). Een kleine jongen, die men
meegenomen had, kroop hierdoor en open-
de voor de roovers de huisdeur. ToeH zij in
de slaapkamer aangekomen waren, knevel-
den en boeiden zij de vrouwen probeerden
haar door mishandelingen er toe te brengen
de schuilplaats van haar geld aan te wijzen.
Hierbij onderscheidde zich vooral Anna Rüt-
ten, een vrouw uit Kohlberg met 'n slechte
faam, die bovengrondsche arbeid verrichtte
op de Bostrop-mijn, doordat zij de vrouw
verschrikkelijke brandwonden toebracht,
zood at deze spoedig daarna aan de gevolgen
daarvan stierf.

De inbraken van de dievenbende

van Speckholz.

Zooals de bandieten van Merkstein en
Kohlberg, ondernamen ook de in de wijk
Speckholz woonachtige dieven zelfstandige
rooftochten. Tweemaal brachten ze een be-
zoek aan de pastorie van Simpelveld. Beide
keeren hadden ze hier echter weinig succes.
Door het lawaai, dat ontstond toen men
met geweld het huis wilde binnendringen,
werden de bewoners wakker en begonnen
zoo luid om hulp te roepen, dat de aandacht
der buren getrokken werd en deze op straat
verschenen. Daardoor sloegen de bandieten
op de vlucht. Meer succes hadden de ka-
meraden bij een inbraak in het jaar 1740 in
Spekholzerheide bij Hendrik Aoust. De aan-
slag werd geleid door Johannes K. Onder de
oude wilgen in de hei verzamelden zich de
leden der bende en beraadslaagden over alle
bijzonderheden van hun onderneming. Daar-

21) Dörpel (dialect) is het steenen trapje, dat
vroeger veel gebruikt werd en naar de huisdeur
leidde.



na gingen zij naar het huis van Aoust, waar
zij door het raam naar binnen drongen. Men
sfal geld, linnengoed en kleeren. Aanzien-
lijker was de buit van een inbraak in de
hoeven aan de Virenschath 25) bij Paque Goor
in hetzelfde jaar. Daar maakten Lenard Vr.,
Claes P. en de gebroeders Cr. met bikkel
en hamer een groot gat in de keldermuur en
drongen dan door de kelder het huis binnen,
waar zij 4 groote baren met boter stalen.
Het gestolen goed bracht Lenard Vr. de vol-
gende dag naar Aken, verkocht het daar en
verdeelde de opbrengst onder hen die aan
de diefstal hadden deelgenomen.

Ook aan verschillende inbraken in Heer-
len namen de dieven van Speckholz deel,
o.a. bij Rasquin, bij Jacobus Claessen aan
den slaeghboom, bij Michiel Pypers aan de
geer en in 'n huis aan de Croen.

De 10 inbraken van de geheelebende.

Nu volgt de uiteenzetting van de voor-
naamste inbraken van de bende, waaraan de
leden van de meest verschillende plaatsen
en streken deelnamen. Deze spelen in het
meerendeel der processen de leidende rol.

a) De inbraken op de hoeve ter Warden.

Deze hoeve, die tusschen Eygelshoven en
Marienberg lag, schijnt meerdere malen het
mikpunt der bandieten geweest te zijn. Toen
de oude hoeve er nog stond, braken er de
bandieten onder leiding van Andries C. in
met behulp van een hoppe-sticker 26). Zij
drongen tot in de kamers van de dienstmeis-
jes door en stalen er kleeren en linnengoed,
evenzoo op de zolder vlèesch, spek en wor-
sten. Toen de nieuwe hoeve opgebouwd was,
bracht er de bende op Vastenavond 1741
een tweede bezoek. Wanneer men het N e-
derlandsche bakkerijdersgedicht moet geloo-
ven, dan heeft "generaal Vinck", de beruch-
te herbergier Johannes Vincken van Merk-
stein, deze aanslag geleid. De processtukken
noemen hem niet. Volgens deze heeft weder-

25) De Virenschath is een oude boerderij in
de buurt van Speckholz onder Kerkrade. Zij is
tegenwoordig in bezit van de familie Ploymaa-
ekers.

23) Hoppe-sticker is een instrument om hop
te steken.
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om Andries C. de bende aangevoerd. De
kameraden verzamelden zich in Groenstraat.
Willem Qu. bracht met een ploegkouter, dat
hij op 't veld had weggenomen, een gat in
de muur aan, kroop er door, opende de huis-
deur en liet de andere kameraden binnen.

De inbraak gelukte, want het Blockmenne-
ken uit Groenstraat had alles goed uitge-
spionneerd. Van de zolder haalde men graan,
rogge en tarwe. Men deed alles in zakken,
die men gereed had gehouden en laadde ze
op twee paarden, die Andries C. en zijn half-
broeder Willem Qu. speciaal voor dit doel
hadden meegebracht. Volgens getuigenis van
den pachter der hoeve, Jacobus Spierts, die
met zijn familie vast geslapen had en bijge-
volg pas de volgende morgen de inbraak be-
merkte, stal men ook het vleesch van 2 pas
geslachte varkens, benevens de 4 hammen,
bovendien het vleesch' van een vet schaap
en wat rundvleesch, dat nog in de pekel lag,
wat erwten en al het brood van een "ge-
beckde" 27).Men bracht de buit naar de wei-
den "aan de nachtegaal" niet ver van Groen-
straat, waar dan de verdeeling door Nicolaes
P. en Peter Douven plaats had. GezÎe"n de
rijke buit ontving ieder 'n groot deel.
Zoo kreeg b.v. Andries C. 5 mud graan,
3 groote stukken varkensvleesch, een ham
en een stuk rundvleesch, terwijl Christian
Kerckhoffs uit Chevremont 2 mud koren .en
2 mud tarwe werden toegewezen.

b) De inbraak bij lvIatthys Kockelkorn in
de bierbrouwerij aan de Steegel te Pannes-
heide.

Deze geweldige inbraak - misschien wel
de meest succesvolle onderneming van de
eerste rooversbende - had begin October
1741 plaats. De leiding was ditmaal in han-
den van Merten Vroen en Peter Muyters,
die alles nauwkeurig onderzocht en voorbe-
reid had en wiens vrouw Fey Dovermans,
als man verkleed, de kameraden zooals ge-
gewoonlijk op hun rooftocht vergezelde.
Muyters en zijn medeplichtige Andries C.
sloegen met een breekijzer een opening in
de 'achtermuur van de schuur, slopen naar

27) "gebeekde" beteekent het aantal brooden
dat in één keer gebakken wordt.



binnen en openden voor hun kameraden, die
buiten stonden te wachten, de deur. Deze
drongen nu de brouwerij binnen. Hier ver-
deelden zij zich. Johann O. en Peter H. snel-
den naar de koestal, waarheen het dienst-
meisje, dat met de dochter des huizes nog
laat in de keuken zat te eten, gevlucht was;
zij sleepten haar bij de haren in de keuken
terug, bonden haar vast en mishandelden ze
- eveneens de dochter van den eigenaar.
Vervolgens wierpen ze de ongelukkigen
de keldertrap af in de bierkelder, waar de
kameraden intusschen hun dorst gelescht
hadden en daarna in' hun overmoed de pin-
nen uit de biervaten geslagen hadden, zoo-
dat al het bier uit de vaten liep en de ge-
boeiden letterlijk daarin zwommen. Tegelij-
kertijd waren de gebroeders Cr., de twee
broeders van de H., Johannes O. en Wilhel-
mus B. naar de paardenstal gegaan, waar-
boven de beide brouwersknechten sliepen;
zij overvielen hen, boeiden hen, trapten hen
met hun voeten, sleurden hen het huis bin-
nen en wierpen hen bij de anderen in de kel-
der. Vervolgens stormden ze de slaapkamer
van het echtpaar binnen, trokken de zieke
vrouw van Kockelkorn, Gertrud Meyer, uit
haar bed, knevelden en boeiden haar en
wierpen haar dan naakt ook in de kelder.
Hetzelfde lot viel de schoonmoeder, 'n ze-
kere Catharina Wacker en de kinderen ten
deel. Den huisheer zelf had men in de slaap-
kamer gelaten. Men boeide en blinddoekte
hem. Ook sloegen ze hem op 'n vreeselijke
manier .en brachten hem met stroobundels
brandwonden toe, om te weten te komen
waar hij zijn geld had liggen. Fatsoenshalve
kunnen wij niet nader op deze mishandelin-
gen ingaan, welke de wreedaards den onge-
lukkige aandeden, totdat deze eindelijk hen
'n kast aanwees, waarin hij zijn geld gewoon-
lijk bewaarde. 'n Rijke buit viel in handen
van de roovers. Zij roofden o.a. meer dan
400 rijksdaalders in baar geld, veel linnen-
goed, vrouwen- en mannenkleeren, 10 stuk-
ken vlasdoek, tingerei, 3 gebedenboeken met
zilver beslagen, alles tezamen ter waarde van
600 rijksdaalders. Van de dienstmeid stalen
zij 16 rijksdaalders en al haar kleedingsstuk-
ken, van den paardenknecht Johann Giesen
11 rijksdaalders. Ofschoon talrijke inwoners
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van Heyden aan de inbraak deelgenomen
hadden, kon Kockelkorn voor de rechtbank
niemand met name noemen. Het geld werd
op de plaats zelf in 4 deel en verdeeld; de
buit laadde men op twee paarden. Het aan-
deel van ieder der dieven aan de buit ",as
naar verhouding groot. Gemiddeld kreeg
ieder 10 pattacons, een voor die tijd aan-
zienlijke som.

c) De inbraak in Ritzerfeld.

De inbraak had plaats in het huis van Jo-
hann Thoeren. Men brak met geweld in,
zonder dat de bewoners een geluid hoorden.
De vrouw van Thoeren, Agnes Eygelshoven,
werd in haar bed verrast, gebgeid en vree-
selijk met slagen en brandwonden toegeta-
keld, waarbij zich vooral de oude vilder
Matthys Ponts uit Hoensbroek, een geweld-
dadig ruw' iemand, onderscheidde. Het
schijnt dat de 4 vilders (afdoenders) de lei-
ding van deze onderneming hadden. Van te
voren hadden Michael Wintgens uit Afden
en Joist Br. uit Merkstein alle bijzonderhe-
den grondig onderzocht. Behalve het geld,
waarvan de gefolterde vroûw tenslotte de
bergplaats aanwees, stal men stof voor klee-
dingstukken (coeper), allerlei tingerei en
linnengoed. De inbraak geschiedde in de
nacht voor de terechtstelling van de gebroe-
ders Douven te Merkstein, dus in de nacht
van 7 op 8 Augustus 1741. Men ziet dus, met
welk een brutaliteit de roovers te werk gin-
gen en hoe zeker zij zich voelden, daar zij
het aandurfden om op de vooravond van de
terechtstelling van hun kameraden in de on-
middellijke nabijheid in te breken. 28)

d) De overval op de pastorie te Marien-

berg. 29)

De inbraak bij pastoor Wilhelm Joseph
Werden in Marienberg had plaats op 20 Fe-

0;') Vgl. hierbij bijlage I, dagboek van Klooster-
rade, onder 8. Augustus 1741, waarin de terecht-
stelling van de gebroeders Douven vermeld wordt
en naar de inbraak in Ritzerfeld verwezen wordt.

29) Marienberg is een plaats met 'n oude kerk,
vlak aan de Hollandsche grens bij Waubach. Toen
was de kerk daar nog parochiekerk. Tegenwoor-
dig is de parochiekerk van het Duitsche gedeelte
van de vroegere parochie in Scherpenseel, voor
het Hollandsche gedeelte in Waubach.
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bruari 1742. Hier braken de roovers - het
waren er meer dan 60 - met een groeff
(= grof) ijzer een gat in de muur van de
schuur, drongen zoo binnen en verborgen
zich eerst in de stal en bij 't bakhuis in de
buurt van de poort aan de straat.

Daar komen de zuster van den pastoor
Anna Sophie Werden en de diens1;meid
Berbe naar buiten, om de dieren te voeren,
want het is 9 uur 's avonds en bedtijd. Zij
loop en direkt in de handen van het roover-
gespuis. Niclaes P., het Blockmenneken en
Andries C. werpen zich op de vrouwen,
sleuren ze naar de keuken, boeien en mis-
handelen ze, waarbij de dienstmeid voort-
durend met smeekende stem roept "spaar
den pastoor!" Andries C. houdt zijn mes
tegen haar keel en dreigt haar de hals door
te snijden, als zij niet zwijgt. Dan werpt men
de vastgebonden vrouwen de trap af de kel-
der in. De zuster van den pastoor, die zich
voordat zij vastgebonden werd krachtig ver-
zet had, werd in de kelder door de woes-
telingen verschrikkelijk geslagen, zoodat heel
haar lichaam met bloedige striemen over-
dekt was. Op haar gejammer snelt de pas-
toor uit zijn werkkamer naar zijn slaapka-
mer, grendelt de deur achter zich, rukt het
raam open en roept met luide stem de bu-
ren ter hulp, maar vergeefs; want de roovers
die buiten op schildwacht staan, dreigen door
het raam te schieten. Intusschen slaat An-
dries C. met 'n zwaar stuk hout de slaap-
kamerdeur in en. dringt met eenige kamera-
den binnen. Daar .nu de pastoor ziet, dat hij
op leven en dood aan de woestelingen over-
geleverd is, b~edt hij hen zijn beste soutane
aan, waarin zich ook zijn nieuwe zilveren
snuift abaks doos bevindt en vraagt verschoo-
ning. Merkwaardig is het dat de roovers hem
de soutane teruggeven. Vervolgens nemen
zij hem het geld ende sleutels af, binden
hem handen en voeten op de rug, werpen
hem met zijn gezicht naar beneden op het
bed en dekken hem zoo toe, dat hij dreigt te
stikken. Terwijl nu Niclaes P. met de plun-
dering begint, houden Andries C. en Michael
\Vintgens bij den pastoor de wacht en hou-
den de geladen pistolen op hem gericht.
Toen de ongelukkige priester eens het hoofd
wilde oprichten, om lucht te scheppen, gaf
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Andries C. hem een flinke slag met de kolf
van het pistool op zijn hoofd. Intusschen
doorzoeken de dieven de geheele pastorie en
stelen wat zij vinden: aan geld van den pas-
toor 7 pistolen, waaronder er 2 behoorden
tot het geld van de kerk, dat de pastoor in
bewaring had; van zijn zuster roofden ze
2 pistolen, van de dienstmeid 11 rijksdaal-
ders, bovendien ondergoed, kleeren, 1/2 do-
zijn zilveren lepels, het zilveren deksel van
'n wijnglas, de schoenen van den pastoor
met zilveren gespen, een met zilver beslagen
wandelstok, een geweer, kleedingstukken en
het ondergoed van de zuster van den pas-
toor, 2 zilveren kruisen, een zilveren ring,
zilveren oorringen, zilveren schoengesp.en,
van de dienstmeid tenslotte ondergoed, klee-
dingstukken en 2 zilveren ringen. Verder na-
men zij mee het vleesch van 'u varken, 8 tin-
nen schotels, 3 dozijn" borden, een theepot,
een melkkan, de mosterdpot, de peperdoos,
thee en vele andere dingen. Aan kerkelijke
voorwerpen ontvreemdden zij 2 alben, een
nieuwe superplie en een nieuwe kelk, die de
pastoor in zijn huis bewaarde. Tevergeefs
vraagt de pastoor de roovers hem temninste
deze te laten, opdat hij Mis kan lezen. De
buit wordt door de vrouwen, die zich bij
de bende bevinden, samen gepakt en in het
huis van Johannes P. een buurman van den
pastoor en lid van de bende, gebracht, waar
ook de verdeeling plaats heeft. Gemiddeld
krijgt iedere deelnemer de som van ongeveer
3 rijksdaalders. Volgens het N ederlandsche
bokkerijdersgedicht hadden de booswich-
ten den pastoor nog ergere dingen willen
aandoen. Zij wilden hem namelijk met ko-
kende olie branden. Maar doordat een der
roovers, die in de keuken naar olie zocht,
in de haast de oliekruik omstiet, ontkwam
de pastoor aan deze marteling.

e) De inbraak bij Arret Lütgens in Bank.

Bij Arnold Lütgens, woonachtig in de
"Schwcrth" 10 Bank bij Kohlscheid, werd
op de laatste dag van de maand Mei 1742
ingebroken. De dieven probeerden eerst
door een raam binnen te dringen en hadden
tot dit doel 4 vensterruiten ingedrukt, zoo-
als in het protocol van den voogd ter Hey-



den vermeld staat. Daar zij echter op dic
manier niet konden binnenkomen, sneden
Christian Knauff en Andries C een gat in de
deur, waardoor een het huis binnen kroop
en toen de deur voor zijn kameraden van
binnen opende. Tengevolge van het lawaai,
dat bij deze inbraakpoging ontstond, werden
de huisgenooten wakker en Arret Lütgens
wilde zich te weer stellen en greep Merten
Vroen, vulgo "den generaal van Seckendorf"
flink aan. Maar toen vielen alle roovers
over hem heen en V roen gaf hem met zijn
jachtmes een flinke snede op zijn arm, waar-
door hij 'n diepe gapende wonde kreeg.
Daarna boeiden ze hem en dwongen hem
onder zware mishandelingen de plaats aan
te wijzen, waar hij zijn geld verborgen had.
Nu plunderden de roovers alles leeg, waar-
bij hen veel buit in handen viel. Aan geld
vond men 6 Fransche Louis d'or, 1 Carolus,
5 ducatons, 14 kroonstukken, 11 Fransche
daalders, 8 kruispattacons, 16 gulden, daarbij
een halve Spaansche pattacon ter waarde
van 20 Akensche daalders, dan nog zijn da-
gelijksch "loes-geld" (= wisselgeld), dat te-
gen 20 rijksdaalders in witgeld beliep, en
nog voor 5 rijksdaalders in "buschen" 3°).
Verder stalen ze 3 ringen, waaronder een
trouwring, een stok met zilveren band, oor-
ringen met zilveren knopjes en een zilveren
Agnus Dei, dat aan de dienstmeid toebe-
hoorde, dan nog mannen- en vrouwenklee-
ren, stof voor kleedingstukken, ondergoed,
linnen, 8 hemden, hoeden, nieuwe schoenen,
kousen, dassen en schorten, tenslotte 5 var-
kenshammen, 2 gerookte schaapsbouten, een
menigte braadworst en gerookt rundvleesch.
De verdeeling van de buit geschiedde in
Bank achter 't huis van Kochs Margriet, die
eveneens tot de bende behoorde. Ieder deel-
nemer kreeg aan baar geld ongeveer 3 rijks-
daalders.

f) De overval in Lacht onder Kerkrade.

In Locht, op de weg van Horbach naar
Heerlen, wordt op 4 Juli 1742 in het huis
van Johannes Keularts, naast de "drye Voe-
gel" gelegen, een groote inbraak gepleegd.
Ook hier is de zaak voor de roovers niet zoo

:O) bus eh en zijn koperen munten.
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gemakkelijk verloopen. Met 'n ploegcouter,
dat de hoefsmid Kerckhoffs speciaal voor dit
doel heeft meegebracht, maken Christian
Kerckhoffs en Jacobus Cr. een gat in de muur
van de keuken, dringen binnen en laten hen,
die buiten staan te wachten, door de huisdeur
binnen. Johannes M. slaat den ouden Keu-
larts, die uit het bed springt en zich wil
verzetten, met een eikenhouten knuppel een
diep gat in zijn hoofd; ook Lenard Vr. en
Matthys Cr. ranselen hem onbarmhartig af
en Merten Vroen slaat hem tenslotte met
zijn jachtmes zijn arm middendoor. Vervol-
gens bindt men hem op zijn stoel vast en
vraagt hem naar geld. Intussehen dringen
anderen de slaapkamer binnen van de schoon-
dochter Anna Hansen, de vrouw van den
zoon Willem Keularts. Zij boeien haar in
bed en vragen haar op bitse toon naar haar
geld. De arme vrouw antwoordt: "Het geld
wat ik hebbe, is in mijne kiste!" Dan trekt
men het beddelaken over haar hoofd en wil
haar verder met rust laten. Op dit oogen-
blik wordt haar klein kind. wakker, dat in
dezelfde kamer in de wieg ligt, en begint
jammerlijk te schreeuwen. Lenard Vr. en
Matthys Cr. nemen dan de zuigeling uit de
wieg en binden hem aan de moeder, die ge-
boeid is, vast, en Johannes K. dwingt haar
aan het schreeuwende kind voedsel te geven,
opdat het zich stil houdt. Daarna worden
kisten en kasten opengebroken en naar geld
en allerlei mogelijke huisraad gezocht. Aan
geld wordt gestolen 30 pattacons en' (}rijks-
daalders, vervolgens kleerén, ondergoed en
een groot stuk linnengoed. 'Dan verlaten de
roovers het huis en begeven zjéh naar de na-
burige woning van hun medelid Johannes
Kersten, waar men de buit verdeelt.

Hierna maakt de dochter, die zich bij het
naderen der dieven verborgen had en door
hen niet gezien was, de vastgebonden moe-
der los. Deze rent de straat op en schreeuwt
om hulp; zij ziet nog juist de laatste inbre-
kers in de richting van de drie Vogels
in de duisternis verdwijnen. Zij waren met
velen, toch heeft niemand hen herkend.

Aan deze inbraak namen ongeveer 80
bendeleden uit de meest verschillende plaat-
sen en streken deel; onder hen bevond zich
ook de beruchte "Reu ben schijter" uit Bra-



chelen, alsook twee mannen uit Vetschau,
gelegen in het gebied van Aken, wier namen
echter de roovers van deze streek niet ken-
den.

g) De inbraak in Magerau onder Merk-
stein.

Op 18 Juli 1742 bezocht de bandietentroep
de hoeve van Johann Esser in het gehucht
Magerau bij Merkstein. Volgens het Hol-
landsche gedicht zou de leiding van de
onderneming in handen van generaal Vinck
zijn geweest. Toch is hiervan in de proces-
stukken nergens sprake. Toen het donker
werd, klopte een jongen uit Groenstraat, in
wiens gezelschap zich Niclaes P., het "Block-
menneken" bevond, op de huisdeur; hij zeide
dat hij 'n brief kwam brengen. Zonder eenig
kwaad vermoeden deed de dienstmeid open,
en nu dron~ het dievengespuis onstuimig
binnen. De man werd in zijn slaapkamer op
zijn stoel vastgebonden en zwaar mishandeld.
De dienstmeid, die begon toe schreeuwen,
werd door Andries C. geslagen, geboeid en
in de kelder geworpen. Daarmee nog niet te-
vreden gingen Johannes M. uit Marienberg
en de vilder Hendrik Ponts uit Hoensbroek
in de kelder naar haar toe, waar zij zich ver-
der aan de ongelukkige vergrepen. Vervol-
gens grepen de wreedaards de vrouw van
Esser, Mergen Nyssen aan om haar te dwin-
g(;n het geld af te geven. De Reubenschijter uit
Brachelen maakte fakkels van stroo en bracht
de beklagenswaaOrdige vrouw verschrikkelijke
brandwonden toe op beenen en rug. De vil-
ders van Hoensbroek hielden de geladen
pistolen voor haar borst en snauwden haar
toe: "Het geld her in .des duyvels naem!",
waarop de gepijnigde vrouw antwoordde:
"Want het moet geschieden, so laet het ge-
schieden in Godts naem!" Daarna wees zij
de schuilplaats van het geld en ze werd nu
bij de dienstmeid in de kelder geworpen als
een hond. De verwondingen van de arme
vrouw waren zoo ernstig, Qat zij lange tijd
onder behandeling van chirurgen moest
staan en nooit meer de volledige gezondheid
terugkreeg. Men stal een menigte pattacons
en een gouddukaat. De juiste som kon de
zieke vrouw bij het verhoor in Januari 1743
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niet aangeven. Daarenboven ontvreemdden
de roovers zilveren oorringen ter waarde
van 28 gulden aix, een zilveren Agnus Dei
met een zilveren ketting, de trouwdng van
de vrouw, mannen- en vrouwenkleeren, veel
ondergoed en linnen, vervolgens een halve
zijde spek, de hammen van 'n varken en een
menigte braadworst. De buit werd door de
gezellen in de weiden van Afden gebracht
en daar verdeeld.

h) De inbraak te Zweibrüggen in het
land van Gulik.

Deze gewelddadige inbraak had in de
nacht van 1 op 2 Augustus 1742 plaats in het
huis van Anna Sypekotten (in de volksmond
Anneken genoemd), weduwe van wijlen Wil-
lem Ploum te Zweibrüggen, in de buurt van
Frelenberg, in het huidige distrikt Geilen-
kirchen, dat toen tot het hertogdom Gulik
behoorde. De vrouw was douanebeambte
(tollenaerse) en had in haar huis een her-
berg. Katrin B., de huisvrouw van Niclaes
Elv. uit de Rötsch bij Groenstraat, had alles
zorgvuldig uitgespionneerd. Snaggejan, die
als buurman eveneens van de plaatselijke
toestand op de hoogte was, haalde uit zijn
huis een ladder en klom langs deze door een
raam de zolder binnen, waarna hij de huis-
deur voor de kameraden opende. Ol? de
nerren 31) troffen zij in een houten schuur
naast de keuken den veehandelaar en koeien-
drijver Korst (= Christian) Halffken sla-
pend aan, die hier overnachtte en hen zeer
goed bekend was. Om door hem niet her-
kend te worden, trokken zij zich eerst terug,
vermomden zich en overvielen hem dan. Zij
boeiden hem en namen hem zijn geld af en
zijn schoenen, die van zilveren gespen voor-
zien waren. Daardoor werd een tweede man
wakker, die in de keuken sliep en begon
lawaai te maken. Het was Jan Hamers, een
zwager van Anna Sypekotten, dien zij uit
vrees voor dieven in haar huis liet slapen.
Vlug sloegen hem de indringers neer eh
knevelden hem. Dan renden zij zoo spoedig
mogelijk de trap op naar de slaapkamer van
de eigenares van het huis, die tengevolge

31) nerren is een woord dat tegenwoordig niet
meer gebruikt wordt. Het beteekent zooveel als:
voorhuis.



van het lawaai in huis en het woedend blaf-
fen van de hond wakker werd en luid om
hulp riep. Met een eikenhouten bank braken
Andries c., Michael Wintgens en de zonen
van Matthys Ponts de gesloten deur open
en overmeesterden de vrouw die luid gilde.
Men boeide en blinddoekte haar. Toen kwa-
men de dieven met licht binnen en braken
een schapperaye 32) open, openden een twee-
de met een sleutel, die ze uit haar zak had-

den gehaald, evenzoo een derde, die leeg
Was. Een van de schurken mishandelde haar

ernstig en wilde weten, waar haar geld was;
Waarbij hij haar op het hoofd trapte. Daarop
zeide een ander: "sy (Anna Sypekotten) was
eene "Westphaelsche" ende hij eenen "West-
phaeliger" en ingevolge sy niet en declareer-
de, waerall haer geIt was, hij haer het well
met eene andere maniere soude doen doen".

Ofschoon de weduwe aanwijzingen gaf,
wierp men haar op bed en Andries C.
smeerde beenen en rug van de arme vrouw
met "aengemackten" zwavel in, die hij had
meegebracht en brandde haar zoodanig dat
het vleesch in stukken van haar lichaam

neerhing en de beenderen bloot lagen. De
verwondingen waren zoo hevig, dat de arme
vrouw 9 weken "onder chirurgyns hadde
moeten liggen" en dat zij daarna nog 5 we-
ken niet instaat was, om ook maar het min-
ste te doen; daarbij kwam nog dat de ver-
schrikkelijke brandwonden zelfs na een jaar
nog niet geheel genezen waren. Vervolgens
haaldep. de misdadigers de dienstmeid Agnes
Hansen uit haar slaapkamer op de zolder
naar beneden en wierpen haar eveneens ge-
boeid bij haar op bed. Aan geld werd voor-
al het tolgeld ten bedrage van 7 rijksdaal-
ders gestolen, verder een goudgulden, welke
een kramer bij haar gedeponeerd had, alsook
4 rijksdaalders eigen geld. Bovendien roof-
den de dieven de kleeren van haar overle-

den man, de kleeren van de vrouw, en veel
ondergoed en linnengoed. De gestolen voor-
werpen brachten de roovers naar de z.g.n.
"peerdtscuyle" in het bosch te Marienberg,
waar ook de verdeeling plaats had.

32) schapperaye beteekent een muurkast. Het
N ederlandsch kent nog schapraai = proviand-
kast. In hoogduitsche dialecten beteekent schaaf
tegenwoordig kast.
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i. Mislukte aanslag op de pastorie te
Schaesberg.

Op de avond voor Allerheiligen 1742 on-
derneemt de bende een aanslag op de pas-
torie te Prickartscheijdt (Schaesberg). An-
dries C. klopt aan en verklaart dat hij een
brief aan den heer Pastoor moet afgeven en
vraagt om binnengelaten te worden. Hier is
echter de dienstmeid slimmer dan die in
Magerau. Zij weigert open te doen. Als nu
Andries C. uit het tegenovergelegen huis
een ladder haaIt, om langs deze door het
zolderraam binnen te klimmen, begint de
dienstmeid, die alles heeft gadegeslagen, zoo
luid om hulp te roepen, dat de geheele buurt
wakker wordt en vele menschen op de
straat verschijnen. Nu willen de dieven zich
niet aan het gevaar blootstellen gegrepen te
worden en 'nemen dientengevolge de vlucht.

kj Mislukte inbraak op de Lichtenberg.

Kwaad over het mislukken van hun plan
in Schaesberg, begeeft zich de bende nog in
dezelfde nacht naar de Lichtenberg, een
groep huizen tusschen Schaesberg en Nieu-
wenhagen, om hier bij Hendrik Dautzen-
bergh in te breken en zich voor de buit, die
hun in Schaesberg ontgaan was, schadeloos
te stellen. Hier kloppen de dieven aan op
aanraden van Niclaes P., vulgo "Blockmen-
neken", en geven zich tegenover den op hen
toekomend en herder van Dautzenbergh uit
voor bekende en bevriende boeren. De man,
die niets kwaads vermoedt, opent hen de
deur, en onmiddellijk willen de roovers naar
binnen dringen. Doch de schaapherder is
sterk en werpt Niclaes P. tegen de grond,
maar Andries C. en de vilders van Hoens-
broeck slaan hem neer en nu stormt de heele
troep het huis binnen. In een ommezien heeft
men den huiseigenaar, zijn vrouwen de
knechts overmeesterd; men zet de pistolen
op hun borst en wil reeds met de plundering
beginnen. Maar de bandieten hebben iets
over 't hoofd gezien: de dochter van Daut-

zenbergh is onopgemerkt naar de zolder ge-
slopen, heeft daar een venster geopend en
schreeuwt nu zoo luid in de stille nacht om
hulp, dat de geheele buurt het bed uit-

springt en de straat op rent. De wachtpos-



ten, die buiten staan, roepen nu hun rooven-
de kameraden naar buiten en de geheele
bende laat de reeds gemaakte buit achter en
kiest zoo snel mogelijk het hazenpad.

Nog een gewelddadige diefstal komt voor
onze bende in aanmerking, waaraan deze
ongetwijfeld slechts met eenige leden deel-
nam. Het gaat hier over een inbraak in de
boerderij op de Itter, links van Bree, aan
de overzijde van de Maas, in de winter 1742.
Andries C. en de vilder Johannes Ponts bre-
ken een gat in de muur, Johannes M. uit
Mariënberg kruipt er door en opent dan
voor zijn kameraden de deur. Men maakt 6
rijksdaalders, kleeren, linnengoed en veel
vleesch buit. Tengevolge daarvan worden de
bewoners wakker en maken geweldig la-
waai. Andries C. maakte 'n kort besluit en
schoot een man neer, die, zonder een kik
te geven, in elkaar zakte, terwijl de oude
vilder Matthys Ponts een vrouw aanschoot,
die onder luid geschreeuw uitriep, dat zij ge-
troffen was. Omdat nu de buren toesnelden,
trokken de roovers zich met hun buit terug,
terwijl zij voortdurend schoten losten. Deze
inbraak werd in de eerste plaats door de
z.g.n. Maasbende gepleegd; toch namen ook
eenige kameraden uit het land 's Hertogen-
rode en omgeving daaraan deel, een bewijs
voor het feit dat de afzonderlijke benden
met elkaar in verbinding stonden en nu eens
hier, dan weer daar deelnamen.

Wanneer wij nu eens de manier en de
wijze nagaan, volgens welke de leden der
eerste bende bij de uitvoering van hun roof-
tochten en inbraken te werk gaan, dan kun-
nen wij vaststellen, dat alles wel overwogen
cn goed voorbereid is. Wanneer ook de in-
nerlijke organisatie van de eerste bende het
in de verste verte niet kan halen bij de mi-
litaire inrichting van de latere, dan kan
men toch in a.lle gevallen constateeren, dat
zij te werk gaan volgens een vast plan, dat
van te voren tot in de kleinste bijzonderhe-
den is opgesteld en overwogen. Vooral zijn
er in alle plaatsen leiders, aan wier bevelen
de overige leden onvoorwaardelijk moeten
gehoorzamen. Ofschoon de samenhang in de
bende zelf los is, zoodat men inderdaad van
afzonderlijke kleinere benden kan -spreken,
die ook op eigen gelegenheid afzonderlijke
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rooftochten ondernemen, kan men toch dui-
delijk zien dat één gezag en opperbevel boven
hen allen staa t. Volgens sommigen is het,
zooals reeds meerdere malen aangegeven is,
de herbergier Johannes Vincken van Merk-
stein, die in de kringen der bende als "ge-
neraal Vinck" geëerd wordt, volgens anderen
de gewelddadige oude vilder van Hoens-
broeck Matth'1s Ponts, in wiens woning dik-
wijls samenkomsten van vreemde elementen
plaats hadden en bij wien vaak luidruchtige
drinkgelagen waren gehouden, wat de over-
heid van Hoensbroeck aanleiding gaf om in
te grijpen, zonder dat men toen de ware
grond van die samenkomsten vermoedde. .33)
Hoe het ook zij, in ieder geval treedt de
persoon van Vincken, die in de beide gedich-
ten zoo geëerd wordt, in de processtukken
weinig op de voorgrond, terwijl van de an-
dere kant de oude Ponts bij de uiteenzet-
ting van de afzonderlijke inbraken door de
aangeklaagden een belangrijke rol speelt.

Ook van de beroemde bokkerijderseed, die
in het hoogduitsche gedicht een rol speelt
en in de processen tegen de leden vän de
tweede bende in het middelpunt van het
verhoor staat, valt in de processtukken van
de eerste bokkerijdersperiode weinig te b'e-
speuren. De eed moet echter toen ook reeds
hier bestaan hebben, want Andries .C.
maakt er eenmaal bij gelegenheid melding
van. Het schijnt, dat de rechtbanken, zooals
reeds is aangeduid, in deze streek toen wei-
nig waarde aan deze eed hebben gehecht,
in tegenstelling met de rechtbanken in het

33) V gI. hiervoor de rol van de Schepenbanck
Hoensbroeck 1736-1756 in het rijksarchief Maas-
tricht bij de 9 Mei 1741 en 28 November 1742.
V olgens deze waren vreemde mannen, die zich
dikwijls in het huis van Mathys Ponts en zijn
zonen ophielden, in de herberg van Christian La
Haye met 'n flinke vechtpartij begonnen. In het
huis van Matthys Ponts werd daarop een vreem-
deling gearresteerd. In het volgende jaar werd
door 'n patrouille in hetzelfde huis een verdachte,
vreemde vrouw gegrepen, die hier langere tijd
vertoefd had. Tegelijkertijd werd ook vastgesteld,
dat de vilder Joannes Ponts uit de gevangenis
te Eschweiler ontsnapt was. De rechtbank gaf
den ouden vilder te verstaan, dat hij in de toe-
komst geen verdachte personen meer in zijn huis
mocht opnemen. Kort daarop leidden de uitvoe-
rige bekentenissen van de dieven van Kerkrade
tot de arrestatie van Matthys Ponts en zijn fa-
milie.



naburige Valken burg en met het gewone
proces in de tweede periode.

Zooals wij gezien hebben, woonden de af-
zonderlijke lcden der bende over vele plaat-
sen verspreid. De beraamde ondernemingen
werden aan de kameraden door tusschenper-
sonen medegedeeld, waarbij de juiste tijd en
plaats van samenkomst uitdrukkelijk werden
aangegeven. Dwang tot deelname schijnt er
niet geweest te zijn, in tegenstelling met de
heerschende gewoonte bij de tweede bende;
want in de afzonderlijke processen wordt
gezegd, dat de aangeklaagde toestemde en
zijn deelname toezegde. De kameraden, die
in de buurt van de plaats woonden, waar
men voornemens was 'n inbraak te doen,
hadden de taak om alle bijzonderheden na
te gaan en de plaatselijke toestanden uit te
spionne eren. Dat dan de uitvoering van de
afzonderlijke ondernemingen in handen van
onderaanvoeràers uit de naburige wijken ligt,
is vanzelfsprekend. Zoo leiden Merten
Vroen en Peter Muyters de inbraken bij
Kockelkorn en Arret Lütgens in het land ter
Heyden, terwijl in Marienberg en Zweibrüg-
gen die van Übach en Gulik de leidende
rol hebben. Ook de tocht naar de plaats van
de misdaad heeft plaats volgens een wel-
overwogen plan. De leden van een plaatse-
lijke bende komen samen op een eenzame
plek. Men vermijdt zorgvuldig grootere sa-
menkomsten, drukke straten en plaatsen om
geen opzien te wekken. Het komt er dus
niet. op aan, de kortste weg te nemen.
Pas in de onmiddellijke buurt van de plaats,
waar de inbraak zal geschieden, komt de
geheele bende te zamen, waarvan het aantal
deelnemers bij groote inbraken wel 100 man
bedraagt. De terugweg geschiedt op gelijke
wijze. Als voorbeeld vermeld ik de overval
in Locht: Die van Schaesberg gaan eerst
naar Heerlen, waar de aldaar wonende mede-
plichtigen zich bij hen voegen, evcnzoo later
die van Caumer, een gehucht tusschen Heer-
len en Onderspeckholz niet ver van Heer-
lerbaan. Die van Kerkrade, die het grootste
aantal bij deze rooftocht vormen, gaan naar
Speckholzerheide, waar zij hun vrienden uit
Overhij ontmoeten. Dan marcheeren beide
troepen afzonderlijk, om niet de aandacht te
trekken, naar Locht en vereenigen zich pas
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vlak voor de plaats van bestemming, waar
dan óok de dieven uit Herzogenrath, Merk-
stein, Gulik en het land ter Heyden zich bij
hen aansluiten. Voordat men met de inbraak
begint, wordt de geheele onderneming nog
eens in alle bijzonderheden besproken. Dit
laatste overleg heeft plaats in de onmiddel-
lijke nabijheid van de plaats van de misdaad,
wanneer allen bij elkaar zijn. Meestal houdt
men deze bespreking in de open lucht, soms
echter ook in het huis van een kameraad,
die in de buurt woont, zoo b.v. bij Johannes
P. in Marienberg.

Nadat de rollen verdeeld zijn, gaat men
tot de uitvoering over. In het huis van de
slachtoffers dringen alleen de aanvoerders
en de meest ervaren en stoutmoedigste roo-
vers binnen, terwijl de anderen in een groo-
te kring ,op juist aangegeven plaatsen de
wacht houden. De bewapening is doorgaans
dezel.fde. Het meerendeel draagt eikenhou-
ten knuppels en messen bij zich. De overigen
hebben zakpistolen en "snaphaenen" (gewe-
ren). Merten Vroen draagt meestal een
jachtmes in zijn gordel, .terwijl de gebroe-
ders Cr., gewezen soldaten, met zware Pal-
laschen 34) ten tooneele verschijnen.

Om in de huizen van hen, die men gaat
bestelen, te komen, gebruiken de roovers de
meest verschillende methoden. In de meeste
gevallen wordt ingebroken. De instrumenten
hiervoor bren~t men mee. De eene keer is
het een breekijzer, de andere maal bikkel
en hamer, werktuigen zooals zij in de mijnen
gebruikt worden. Dikwijls moet ook een
ploegschaar (ploeg-couter) het doen. Waar
het kan, probeert men ook met een ladder
de zolder binnen te klimmen, zoo b.v. in
Zweibrüggen. Tenslotte probeert men zich
ook door een list toegang te verschaffen.
Een van de kameraden klopt aan en wendt
voor, dat hij een brief moet afgeven of een
andere boodschap heeft. Meestal loop en de
bewoners door die list erin, b.v. in Lichten-
berg en in Magerau, in een geval echter helpt
dit middel niet en het komt dan ook tot een
mislukking, zooals in Schaesberg. De woeste-
lingen ontzien hun slac~toffers niet en

34) Pallasch, 'een woord dat van het Slavisch
komt, beteekent 'n zware sabel, zooals hij bij de
Kurassiers gebruikt werd.



schrikken er niet voor terug de meest bar-
baarsche middelen aan te wenden, wanneer
het erom gaat, om de schuilplaats van het
geld te ontdekken. Alle methoden uit vroe-
gere tijden worden weer toegepast en zon-
der eenige bedenking, speciaal tegenover de
vrouwen, aangewend. De buit wordt, nadat
de onderneming beëindigd is, naar een na-
burige plaats of naar het huis van een in de
buurt wonenden kameraad gebracht, waar
dan, in tegenstelling met de methoden van
de tweede bende, de verdeeling plaats heeft.
Voorwerpen van grootere waarde, zooals
speciaal kerkelijke zaken, worden verkocht
en de opbrengst later verdeeld. Als helers
spelen joden in het gebied van Gulik en in
Holland een voorname rol. 3°)

IIl. HET OPTREDEN DER RECHT-
BANKEN.

De in het vorige hoofdstuk verhaalde in-
brakèn en gruweldaden van de wijdvertakte
rooverbende veroorzaakten bij de bevolking

van het land groote opwinding. en 'n gewel-
dige schrik. Het gevoel van algemeene on-
veiligheid groeide, het wantrouwen tegen
iedereen, zelfs tegen de naaste buren nam
met de dag toe en vol angst zonderde zich
de een van den ander af. De overheden ver-

dubbelden hun waakzaamheid en organiseer-
den nachtelijke politie-tochten, zooals zij in
de besluiten van de Brusselsche Centrale

tegen landloopers, bedelaars en andere
vreemde vagebonden geregeld waren. Maar
dit alles leidde tot geen resultaat; men tastte
evenals vroeger in het duister en de geheim-
zinnige overvallen en rooftochten bleven
doorgaan. Toen gelukte het eindelijk de jus-
titie van Merkstein een waardevolle vangst
te doen, diè onder meer bekwame leiding en
met algeheele aanwending van de mogelijk-
heden, die zich voordeden, een volledige
ontdekking van de bende en haar leden, en
ook een afdoende verlamming van hun mis-
dadige werkzaamheid tot gevolg had kunnen
hebben.

35) Van Joodsche helers wordt melding ge-
maakt in Geilenkirchen, Heerlen en Maastricht.
In de Oostenrijksche Nederlanden hadden de
Joden geen recht om er te verblijven.
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1. De bende op het spoor.

In de nacht van 9 Juli 1741 werden in de

bank Merkstein drie personen gearresteerd,
n.l. de gebroeders Peter en Johannes Dou-
ven, wonend in Herbach, en de vrouw van
den laatste Anna Barbara P., geboren te
Marienberg, die in de volksmond Anne
Berbe heette. In Januari en in Maart van het-

zelfde jaar, was, zooals reeds vermeld is, in
het huis van den landbouwer Joes Frens te

Bardenberg ingebroken. Men had daar 'n
groote menigte boter, vleesch, spek, kleeren,
huisraad en ondergoed gestolen.

De verdenking viel op de gebroeders Dou-
ven, van wie een bij Frens langere tijd ge-
werkt had en dus van de plaatselijke toe-
standen goed op de hoogte was. Plotseling,
en voor de verdachten geheel onverwacht,
liet de Schout van Merkstein, P. C. Poyck,
in de woningen van de gebroeders Douven
te Herbach een nachtelijke huiszoeking
doen, waarbij de vrouw van Frens, Anna
Muyckers, en haar dochter Magdalene een
heele reeks voorwerpen vaststelden, die bij
hen gestolen waren.

Johannes Douven en zijn vrouw' Anne
Berbe hadden nog speciaal de verdenking
op zich geladen, doordat zij gedurende de
huiszoeking in 't geheim eenige voorwerpen
onder hun kleeren verborgen. De gerechts-
dienaar Kelleter, die zulks gezien had, visi-
teerde hen en nam ze hun af.

Op grond van deze feiten werden de ge-
broeders en de vrouw van den eene nog in
dezelfde nacht gearresteerd en op het kasteel
te Herzogenrath in verzekerde bewaring ge-
geven.

Voor den rechter verklaarden de echtge-
noaten Johannes Douven en ook Peter Dou-

ven, dat men de voorwerpen in kwestie bij
hun buurman Joist Br. gekocht had en Anne
Berbe voegde er aan toe, dat zij gedurende
de huiszoeking het ondergoed op het lichaam
verborgen hadden, omdat zij vreesden het
daarvoor betaalde geld te verliezen, omdat
het toch, zooals nu bekend was geworden,
om gestolen goed ging. De nu in het huis van
Joist Br. in Herbach ingestelde huiszoeking
bracht nog andere gestolen voorwerpen aan
't licht. Br. zelf was gevlucht en was op die



manier aan de arrestatie ontkomen. Op de
pijnbank gaven de gebroeders Douven de
beide inbraken in Bardenberg toe. De man
van Anne Berbe, die, zooals later bleek, de
eigenlijke aanstichter van al deze diefstallen
was, 36) ontzag zijn vrouw in zijn verklarin-
gen zooveel mogelijk. Verder bekenden de
gebroeders een derde inbraak bij Matthys
Coonen in Rimburg en tenslotte een vierde
bij Lenard Crons, den "halfwin" (halfer) op
de hoeve te Herbach.

Als medeplichtigen wezen zij aan den
voortvluchtigen Joist Br. uit Herbach, hun
buurman, en een neef, Peter Douven, 37) wo-
nend te Chêvremont onder Kerkrade. Deze

had, toen hij van de arrestatie van zijn
bloedverwanten hoorde, in 't geheim het
land verlaten, was naar Maastricht gegaan
en daar in betrekking getreden. Omdat men
nu bij het onderzoek niet meer verder meen-
de te kunnen komen, haastte zich de recht-

bank van Merkstein het proces tegen de
aangeklaagden te beëindigen. Op 5 Augustus
werd het vonnis geveld en op 8 Augustus
voltrokken. De beide broeders eindigden
hun leven aan de galg, terwijl Anne Berb
door den beul met 12 roeden met telkens 3

slagen gegeeseld en dan gebrandmerkt werd.
Tegelijkertijd werd zij "ten euwighe daegen"
uit het land verbannen met de opmerking,

3') Anne Berb was de dochter van Johannes P.
uit Marienberg, die een leidende rol in de bende
speelde; ook haar broeder Nicolaes P. behoorde
tot de dieven. Zoo groeide zij op in 'n milieu
van misdadigers en zette haar man en haar zwa-
ger voortdurend aan tot rooftochten. Herhaalde-
lijk verweet zij haar man : Want ghij niet te voul
en was om uyt te gaan steelen, alsdan hadden
'fij broodt in het huys. Aldus de verklaring van
.haar zwager Peter Douven, die er nog aan toe-
voegde, dat zijn schoonzuster hem wel vijftig keer
gevraagd had mee te gaan stelen, om op die ma-
nier gemakkelijk aan geld te komen. Peter Dou-
ven uit Kerkrade verklaarde later dat voor de
aanslag op het goed van Joes Frens de vrouw
van zijn neef tegenover hen de rijkdom van dit
huis geprezen en letterlijk gezegd had: want sy
denselven con8ten cryghen, sy onder malcanderen
daermede allen hun leven souden geluckigh syn
ende genoegh hebben.

37) Naar deze verwijst het Hoogduitsche ge-
dicht in strophe 4 Cvg!. Bijlage III).

Onder deze "sein genannt" moet deze tweede
Peter Douven uit Kerkrade verstaan worden.
"Sein Genannt" beteekent zooveel als: zijn naam-
genoot.
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zich aan deze verbanning op straffe van de
galg te houden.

De gebroeders Douven waren doodarme
menschen, die met werk, dat zich bij gele-
genheid voordeed, hun leven op kommer-
volle wijze rekten en niets hun eigendom
konden noemen. De proceskosten en de
terechtstelling moest derhalve de abt van
Kloosterrade als heer van het gebied Merk-
stein betalen. 38) Overigens kan men de
rechtbank Merkstein het verwijt niet sparen,
het proces oppervlakkig te hebben gevoerd
en overhaastig - tusschen arrestatie en vol-
trekking van het vonnis lag nauwelijks een
maand - te hebben beëindigd.

Hierdoor werd een verdere vervolging van
de dievenbende allereerst onmogelijk ge-
maakt. Zoo maakte dan ook het proces
tegen de gebroeders Douven op de bende
geen indruk en juist in het resteerende deel
van het jaar 1741, evenals ook het volgende
jaar 1742, hadden de grootste inbraken 39)

plaats.

2. De ontdekking van de geheele bende.

Zooals wij zagen, wezen de sporen, die uit
het proces tegen de gebroeders Douven ge-
bleken waren, duidelijk naar Kerkrade. Peter
Douven uit Chêvremont, de neef van de
terechtgestelden, had het land verlaten, om-
dat hem de grond onder zijn voeten te warm
was geworden, en was naar Maastricht ge-
gaan. In de herfst 1742 keerde hij naar Kerk-

38) V g!. hierbij het dagboek van Kloosterrade
onder 28 Augustus 1741. Bijlage I. Interessant
is ook het feit, dat sinds dit voorval alle door
den aqt aangestelde ambtenaren in de gebieden
Merkstein en Kerkrade een schriftelijke verkla-
ring moesten onderteekenen, waarin zij zich ver-
plichtten, voor 't geval dat de proceskosten niet
uit het vermogen van den misdadiger konden
gedekt worden, geen beroep te doen op den abt
als den heer van de bank. V g!. hierbij de proces-
stukken uit het rijksarchief te Maastricht, geci-
teerd bij Franquinet: Beredeneerde Inventaris der
Oorkonden en Bescheiden van de Abdij Klooster-
rade, Maastricht 1869 onder No. 287 en No. 319.

'19) V g!. bijlage I: Dagboek van Kloosterrade
onder 8 Augustus 1741. Hoe veilig de bende
zich voelde ondanks de arrestatie in Merkstein,
toonen de hier geschilderde voorvallen, die be-
trekking hebben op de inbraak die in de nacht
vóór de terechtstelling der gebroeders Douven
plaats had in Ritzerfeld, tusschen Herzogenrath
en Merkstein.



rade terug in de veronderstelling, dat nu
gras over het proces van Merkstein was ge-
groeid. Maar hierin had hij zich vergist: on-
middellijk na zijn terugkeer werd hij gearres-
teerd en in November 1742 aan een verhoor

onderworpen, dat steunde op de verklarin-
gen van zijn veroordeelde bloedverwanten in
Merkstein.

Wanneer men de stukken van het tegen
hem aanhangig gemaakte proces bestudeert,
dan moet men zeggen, dat hij in zijn verkla-
ringen zeer sluw en geslepen te werk ging.
Hij loochende volstrekt niet en gaf onom-
wonden toe aan de laatste diefstal bij
Frens in Bardenberg te hebben deelgenomen.
Dramatisch \verkt zijn verhaal, hoe na een
bezoek aan zijn neven in Merkstein deze
hem 's avonds zoogenaamd naar Kerkrade
uitgeleide deden, hem echter bij de St. Leo-
nardsberg bij Herzogenrath tegen zijn wil
dwongen, en nog wel met stokslagen, om aan
de inbraak in Bardenberg deel te nemen.

Op de vraag van de rechtbank, waarom
hij gevlucht was, ontkende hij dit en zeide
dat hij in Kerkrade geen werk had kunnen
vinden en daarom, om zijn familie te kunnen

onderhouden, te Maastricht in betrekking
gegaan was. De rechtbank te Kerkrade wist
nu verder niets met hem te beginnen; het
schijnt zelfs dat zijn "vrijmoedige bekente-
nissen" niet zonder invloed op de schepenen
gebleven zijn, en het had niet veel gescheeld
of hij was met een publieke geeseling er
vanaf gekomen. Tenslotte echter besloot de
rechtbank, wat betreft het geval Peter Dou-
ven, het oordeel van meerdere juridische
deskundigen in te winnen. Het eerste oor-
deel 4°) dat door den lic. jur.P. A. Pelsser
uit Limburg gegeven werd, bestond hierin,
Peter Douven te laten geeselen en uit het
land te verbannen, omdat hij slechts aan

4°) In dit advies beroept zich Pelsser op de
uiteenzettingen van een bekenden professor in de
rechten in de Oostenrijksche Nederlanden, die
onder lito 9 de furtis aanhaalt: Fures hodie pri-
mum virgis caedi, secunda vice terg urn etiam
stigma te inuri, tertia in patibulum attolli solent,
nonnullis et auris praescindi. Circumstantia ta-
rnen aetatis, frugis meliores, exigua furti quan-
titas poenas mitigant et aliae circumstantiae exa-
sperant. Volgens de gegeven omstandigheden
raadt Pelsser een geeseling aan met 15 roeden,
met elk 3 slagen.
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één diefstal had deelgenomen. Strenger uitte
zich de lic. jur. Steinfelt uit Burtscheid; hij
verdedigde de doodstraf.

Doorslaggevend was echter het derde rap-
port, door den bekenden jurist A. W. de

Limpens uitgewerkt. In een verslag van 50
folio-bladzijden en vol citaten van beroemde
rechtsgeleerden van de laatste tijd en van
vroeger, sprak hij zich uit tegen een gena-
dige behandeling van het geval Douven. Hij
ziet in den aangeklaagde een doortrapten
leugenaar, die veel meer weet dan hij zegt en
beveelt de pijnbank aan als het eenige en
laatste middel om hem tot spreken en ver-
dere bekentenissen te brengen. Bij dit advies
sloot zich de rechtbank van Kerkrade aan
en daarmee was over Peter Douven en zoo-

als wij zullen zien, ovt;r de geheele bende
de staf gebroken.

Want op de pijnbank legde Peter Douven
een bekentenis af, al was het dan ook slechts

een gedeeltelijke bekentenis. Dit geschiedde
op 8 Januari 1743. Hij noemde toen een
reeks medeplichtigen, vooral Niclaes P. uit
Übach, vulgo het Blockmenneken, den in de
parochie Afden woonachtig en Michael Wint-
gens en nog een groot aantal uit Kerk-
rade. 41) Onmiddellijk pakten de betrokken
rechtbanken de zaak aan. Nog dezelfde day
vaardigde Schout J. L. Poyck een bevel uit
tot arrestatie van Andries C. uit Kerkrade,
zijn halfbroeder Wilhelmus Qu. en Arnol-
dus Souren. Vijf of zes anderen, die uit één
familie stamden en in Kerkrade veel bloed-

verwanten bezaten, hadden, toen zij tijdig
gewaarschuwd waren, 's nachts met hun vee
en al hun roerend goed het land verlaten
en zich zoo aan de arrestatie onttrokken. 42)

Om Andries c., die toen in Hollandsche
krijgsdienst was in de vesting Maastricht,
onder de wrekende arm van het gerecht
te brengen, richtten de Staten van het land
's-Hertogenrode een verzoek tot uitlevering
aan de machthebbers van de Staten-Gene-
raal, waaraan deze gevolg gaven. Op 12
Maart 1743 werd Andries c., die wel de ge-
vaarlijkste en meest gewetenlooze misdadi-
ger van de bende was, aan handen en voeten

41) Vgl. het dagboek van Kloosterrade, bijlage
I, onder 4 Januari 1743.

42) Ibidem.



geboeid op het kasteel te Herzog~nrath
overgeleverd, 43) waar reeds Michael Wint-
gens, de bovengenoemde dieven uit Kerk-
rade, het Blockmenneken uit Übach en Anne
Berb P., die ondanks de tegen haar in 1741
uitgesproken verbanning weer was terugge-
keerd en aan verdere rooftochten der bende
had deelgenomen, in verzekerde bewaring
zaten. Michael Wintgens werd eenige dagen
later aan een zware foltering van meer dan
5 uren onderworpen, en stierf onmiddellijk
daarna in de kerker aan de gevolgen daar-
van, waarna men zijn lijk tw ~e dagen later
bij de tuinmuur van de burcht in de grond
stopte. 44) Het schijnt dat hij hardnekkig ge-
zwegen heeft en nauwelijks bekentenissen
heeft afgelegd. In tegenstelling met hem
kwam het Blockmenneken uit Übach tot een
uitvoerige bekentenis, die de rechtbanken in
Übach, Merkstein, Herzogenrath, Kerkrade
en in Heerlen, Schaesberg, Hoensbroeck,
Gulik en in het land ter Heyden al het be-
lastende materiaal in handen speelde, en
vooral ook de namen van de afzonderlijke
leden der bende. Evenzoo deden de overige
roovers, die in hechtenis zaten, en zoo be-
ginnen dan nu in het land Herzogenrath,
Valkenburg, Gulik en ter Heyden massa-ar-
restaties, die leidden tot gevangenneming
van alle leden der bende, voor zoover zij niet
tijdig vluchtten en zich aldus aan de gerech-
telijke straf onttrokken. Aldus werden ver-
der nog in Kerkrade op 21 Mei 5 leden ge-
arresteerd, n.l. de gebroeders Wilhelm en
Christian Kerckhoffs, de hoefsmid Christian
Kerckhoffs, Johannes M. en Johannes V. uit
de Wijngracht, op 6 Juli nog 11 roovers, n.l.
Leonard Vr., Jacobus Cr., Matthys Cr., ge-
broeders, Nicolaes W., Claes P., Mathys Cr.
zoon van Claes, Merten Sch., Matthys v. d.
H., zoon van Hendrik, Matthys v. d. H.
zoon van Merten, Wilhelmus B. en Johannes
O. en tenslotte op 28 September 1743 14
personen, n.l. Joseph G., Joes A., Johannes
M., Christian Geilen, Johannes E., Jacob Cr.,
Laurens R., Michael K., Johannes R., Cas-
par H., Johannes St., Anna Rütten, Simon O.

43) Bijlage I, Dagboek van Kloosterrade, onder
26 Maart 1743.

44) Bijlage I, Dagboek van Afden, onder 12
Januari en 2 April 1743.
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en Johannes \\1, Allen werden veroordeeld,
in 't geheel dus 34 dieven uit de bank Kerk-
rade. I') Zeer velen waren gevlucht, tegen
eenigen, die minder beschuldigd waren, werd
geen proces begonnen. In Übach werden op
grond van de verklaringen van het Block-
menneken nog 11 personen gearresteerd, n.l.
zijn vrouw Odilia Fr., zijn IS-jarige dochter
Maria P., Christoffel Kl., Jan c., Lenard E.,
Anna W., Kathrina B., de vrouw van Nico-
laes E. uit de Rötsch, Reiner W., Gabriel
Br., Jacobus H. en Jacobus Tr.46) Anderen
waren tijdig gevlucht. In Merkstein werden
naast Anne Berb P. die reeds in hechtenis
zat, nog gearresteerd de herbergier Johannes
Vincken, als hoofdman der bende, dikwijls
"generaal Vinck" genoemd, die echter spoe-
dig daarna uit de gevangenis vluchtte, ver-
volgens op 2 Juli Arnoldus Paffen, de smid
van de Hoestert en eindelijk Jan P. uit
Marienberg, de vader van Anne Berb. 46)

Ook de rechtbanken in het naburige Valken-
burg, Gulik en ter Heyden, aan wie men de
verklaringen van de in verhoor genomen
roovers had toegestuurd, traden op haar
beurt op. In Schaesberg werden 16 leden der
bende veroordeeld, waaronder de dichter
van ons lied, Peter Caspar Coenigs, in
Hoensbroeck 6; onder hen bevonden zich de
beruchte aanvoerder der bende, de oude vil-
der M. Ponts, zijn zonen Hen,drik en Peter
Pants, en zijn dochter Gertrudis Ponts, in
Schinnen 5, en tenslotte even zooveel in Am-
stenrade 47).Zoowel in Gulik als in ter Hey-
den zaten de kerkers vol bandieten 48)

Zoo was met één slag het vonnis over de
goddelooze bende geveld, dat nu in de twee-
de helft van 1743 en in de 2 volgende jaren

op 'n wijze werd voltrokken, zoo als het nog
nooit was voorgekomen.

45) V gl. Crimineele gedingen Kerkrade 1743/44
in 't rijksarchief Maastricht.

46) Ibidem, en "Limburger ProtokolIe, Gerichte
Übach en Merkstein", in het staatsarchief Düssel-
dorf.

47) V gl. bijlage I, Dagboek van Afden, onder
16 Sept., 21 Oct., 12 Nov. en 14 Dec. 1743, en
ook Pijls o.c. en rijksarchief Maastricht: Cri-
mineele Gedingen van de Schepenbank Hoens-
broeck 1743, Spaansch land van Valkenburg.

48) V gl. het archief Richterich in het staatsar-
chief Düsseldorf.



Overal hoorde men hier in 't land van

niets anders dan van gruwelijke folteringen,
verschrikkelijke terechtstellingen, zooals op-
hangen, radbraken, vierendeelen, onthoofden
en verbranden, en 'n groote vrees maakte
zich van allen meester, die geen zuiver ge-
weten hadden en zich nog op vrije voeten
bevonden. Want het onderzoek werd voort-

gezet, andere schuldigen werden ontdekt en
nieuwe arrestaties stonden te wachten.

Voordat we nu gaan spreken over het von-
nis van de arme zondaars, zullen we eerst
de toenmalige rechtspraak, de gebruikelijke
procedure en de samenstelling van de plaat-
selijke rechtbanken nagaan.

3. De Justitie en haar procedure.

In die tijd was de rechtspraak in handen
van schepenbanken, die samengesteld wer-
den uit den schout en een bepaald aantal
schepenen. De schout, die geen jurist van
beroep behoefde te zijn, werd door den ver-
tegenwoordiger van den landsheer voor z'n
leven benoemd, in de landen Overmaas dus
door den betrokken hoog drossaard, in de
heerlijkheden door hun eigenaar b.v. in
Kerkrade en Merkstein, door den abt van
Kloosterrade, in Übach door de Abdis van
Thorn.

Hij werd ter zijde gestaan door de sche-
penen, wier aantal 3, 5, 7 of meer bedroeg
al naargelang de grootte en beteekenis van
de bank. Zij werden door dezelfde instantie
benoemd als de schouten; zij vulden hun
college aan door eigen verkiezing, doordat
zij n.l. bij vacante zetel 3 personen, die ge-
schikt waren om het schepenambt over te
nemen, voorstelden, waaruit dan de verte-
genwoordiger van den landsheer of de heer
van de heerlijkheid er een uitkoos en be-
noemde. Natuurlijk kwamen voor het sche-
penambt slechts diegenen in aanmerking, die
door geboorte, rang en stand de grootste
invloed bij de bevolking hadden en geheel
onbesproken van gedrag waren.

Zoo gebeurde het, dat slechts de leden
van de meest geziene families dit voorname
ambt bekleedden en dat dit schepenambt
tenslotte in deze families erfelijk werd, het-
geen overigens ook bij de schouten het geval
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was. 49) De schepenen waren rechters in
civiele en crimineele processen. Zij oefenden
hun ambt officieel uit. Hun eenige inkomsten
bestonden in de geldstraffen van de veroor-
deelden en in 'n zeker aandeel in de proces-
kosten, die door de gerechtelijke verorde-
ning voorgeschreven waren.

Men hield gerechtsdagen, die regelmatig
terugkeerden en ongeveer om de 14 dagen
plaats hadden; zulk een gerechtsdag werd
genachtinge 5°) genoemd. Wanneer de om-
standigheden het eischten - en dat werd ten
tijde van de toenemende processen tegen de
rooverbende regel - dan werd een buiten-
gewone rechtszitting gehouden, die men ex-

traordinarie of ook extraordenarissen da.gh
noemde. Deze hadden voor de afzonderlijke
banken plaats waar de hoofdrechtbank zit-

ting hield n.l. op het kasteel te 's-Hertogen-
rode, waaraan ook dé gevangenen uit het
gansche land werden uitgeleverd.

Een voorname plaats bij de rechtbank be-
kleedde nog de secretaris, ook griffier ge-
noemd. Hij moest de protocollen opstellen,
de talrijke copieën voor de naburige recht-
banken klaar maken, kortom hij moest al
het schriftelijk werk doen en had in deze

tijd, waarin de processen zich opeenstapel-
den, veel werk. Op de plaats der ~terecht-
stelling moest hij den misdadiger het dood-
vonnis voorlezen, de executie bijwonen .en
daarna een passende aanteekening onder het
vonnis plaatsen. Gewoonlijk bekleedden de
schouten van de eene bank het ambt van

griffier in een andere bank van het land,
zoo b.v. in Kerkrade en Merkstein.

Als laatste ambtenaar van de rechtbank

moet nog vermeld worden de gerechtsdie-
naar. Hij stond ter beschikking van den
schout en den griffier. Voor deze moest hij
alle boodschappen doen, speciaal de gerech-
telijke dagvaardingen overbrengen; verorde-
ningen, aankondigingen en oproepingen aan
voortvluchtige personen, tegen wie het pro-

49) Uit deze families van het land moeten nog
genoemd worden de Hennes, Poycks en Limpens.

5°) genachtinge is een zeer oud Germaansch
woord; het bewijst dat onze voorouders volgens
nachten in plaats van dagen rekenden; vgl. ook
Fastnacht en Weihnachten. Hierop steunt ook het
verschijnsel, dat het woord "Nacht" algemeen in
alle lndo-Germaansche talen voorkomt, terwijl
zij in de namen voor dag verschillen.



ces in absentia gevoerd werd, plakte hij ad
limites territorii (aan de grenzen van de
bank) en ad valvas ecclesiae (aan de kerk-
deuren) aan.

Op bevel van de rechtbank verrichtte hij
de arrestaties, had het toezicht op het over-
brengen van de gevangenen naar de kerker,
was voor hun bewaking verantwoordelijk,
moest voor hun onderhoud in de gevangenis
zorgen en leidde tenslotte de gearresteerden
voor de rechtbank.

In het land 's Hertogenrode hielden zich
de volgende rechtbanken met de veroordee-
ling van de dievenbende bezig: 1) de hoofd-
rechtbank te Herzogenrath voor de misdadi-
gers uit stad en vrijheid 's-Hertogenrode;
2) de schepenrechtbank Kerkrade; 3) de
schepenbank Merkstein en 4) de rechtbank
te Übach. Als voorzitter fungeerde bij de
hoofd rechtbank de hoog drossaard Baron van
Berghe van Trips als officieele aanklager
(nomine officii) en de hoofdschout C. 1. de
Limpens; als schepenen fungeerden W. Pan-
huysen, M. Wolters, J. 1. Poyck en A. F.
Corneli; als griffier J. F. Dortant. In Kerk.

rade was voorzitter J. 1. Poyck, de schout
van de bank; als schepenen traden op P. C.
Poyck de oude, Dionys Delahaye en Alexan-
der Souren en als griffier P. C. Poyck, de
schout van Merkstein. Omdat de rechtbank

Kerkrade de meeste processen moest voeren
en zich tengevolge daarvan voor 'n zware
taak gesteld zag, werden hier steeds 2 sche-
penen van Merkstein toegevoegd (specia-
lyck geassumeert); er is om beurten sprake
van de schepenen van Merkstein n.l. Peter
Hultzgens, W. Kessels, Jan Neulen en Frans

Trumpener. In Merkstein fungeerden als
aanklagers de schout P. C. Poyck, als grif-
fier zijn oom J. 1. Poyck, de schout van
Kerkrade en als schepenen F. Trumpener,
P. Hultzgens, W. Kessels, N; Ritzerfelt en
Jan Noelen. De rechtbank Übach was samen-

gesteld uit den schout A. 1. Fabritius, den

griffier Corneli en de schepenen W olters,
Wynants, Boymans, Dortant, Streiffels en
Cleuter. In het land Valkenburg werden de
processen tegen de dieven in Schaesberg ge-
leid door den schout Dortant, den griffier
Dautzenberg, en de schepenen Dautzenberg,
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Demaecker en Cremers, in Hoensbroeck
door drossaard Franssen, griffier J. Horst-
mans en de schepenen P. Horstmans, 1.
Creuwen en A. Daniels, in Schinnen ten-
slotte door de schouten Willem Joseph Fa-
britius en J. D. C. de Limpens, de griffiers
J. Lambremont en J. H. Dullens, en de sche-
penen A. Gielen, H. PijIs, N. a Campo, P.
Limpens, D. Coumans, J. H. Dullens en G.
Schiffelers. In het gebied van Gulik traden
de rechtbanken in ter Heyden, Wilhelmstein
en Geilenkirchen tegen de gevangen genomen
roovers op. In ter Heyden namen hun ambt
waar de schout G. W. Heyden, de schepenen
1. Joisten, A. Lütgens en W. Prickarts, en
de secretaris Russer, in Willemstein de
schout van Fabricius en de 'schepenen J.
Henssen en F. Wamich, dan de schepenen
J. F. Adenaw loco secretarii en eindelijk in
Geilenkirchen de keurvorstelijke hofraad
Lünenschloss.

In Herzogenrath zaten de gevangenen in
de kerker van het kasteel aldaar, verder
nog, omdat de kerkers daar niet voldoende
waren voor zulk een menigte, boven in de
bovenste stadspoort, waar men de zolder als
gevangenis had ingericht; in Schaesberg
waren zij op het kasteel ondergebracht, in
Hoensbroeck in de duistere kelders van het
kasteel, dat zich daar bevond. Die van Gulik
lagen geboeid op 't huis ter Heyden en in
Willemstein. .

Over de procedure tegen de misdadigers
valt het volgende te zeggen: Hadden de ver-
denkingen tegen 'n vermoedelijk lid der
bende zich zoodanig opgehoopt, dat een ge-
rechtelijk optreden gerechtvaardigd scheen
te zijn, dan diende de schout als aanklager
nomine officii bij het schepen-college 'n
voorstel tot een arrestatie-dekreet in (appre-
hensie of prise de corps). Werd dit goedge-
keurd - en dat was wel altijd het geval -
dan werd den gerechtsdienaar opgedragen
den verdachte of de verdachten gevangen te
nemen met behulp van zooveel schutters
of soldaten als noodig waren en aan han-
den en voeten geboeid in verzekerde be-
waring te brengen. Omdat het nu, zooals wij
in het vorige hoofdstuk zagen, dikwijls om
massa-arrestaties ging, eischten deze een



sterke macht schutters, die dan ook tot be-

waking der gevangenen in 't kasteel en op
de stadspoort gebruikt werden. Men deed
echter slechte ervaringen met hen op, omdat
deze dikwijls zelf tot de bende behoorden of
tenminste met de gearresteerden verwant,
respectievelijk bevriend waren. Het gevolg
daarvan was, dat vele schurken uit de ge-
vangenis konden ontvluchten en de plaat
poetsen. Om aan deze misstand 'n einde te
maken richtten de landsstenden een verzoek

aan den gouverneur van Limburg, om sol-
daten ter bewaking van de gevangenen te
zenden. Dit verzoek werd ingewilligd, en in
Febr. 1743 'd) rukte een afdeeling van 20 Oos-
tenrijksche soldaten onder aanvoering van
twee onderofficieren Herzogenrath binnen,
waardoor de toestanden beter werden.

Na de arrestatie van den aangeklaagde be-
gon het proces De aanklager diende bij de
rechtbank een vragenlijst, z.g.n. Interrogato-
den in, die den gevangene voorgelegd moes-
ten worden. \Varen de schepenen het nu hier-
mee eens, dan werd de aangeklaagde op
grond van deze vragen verhoord. Gewoonlijk
ontkende hij alles. Ook confrontaties met z'n
kameraden, die reeds een bekentenis hadden

afgelegd en nu als getuigen tegen hem op-
traden, hadden doorgaans geen resultaat.
Daarna stelde de aanklager een rapport op,
waarin alle punten van verdenking alsook
de beschuldigende verklaringen der getuigen
waren opgenomen, en legde dit met goed-
keuring van de rechtbank een rechtsgeleer-
den schepen van 'het gerechtshof van Lim-
burg voor, opdat hij hierover zijn meening
zou zeggen. Het antwoord luidde gewoonlijk,
dat aan de bevoegde rechtbank de raad ge-
geven werd, om den aangeklaagde, die be-
schuldigd was op grond van voldoende
verklaringen van getuigen, op de pijnbank te
brengen, om den hardnekkig ontkennenden
misdadiger langs deze weg tot bekentenis

51) V gl. de briefwisseling van den abt Rau-
schaw van Kloosterrade in het archief Rolduc en
wel de brief van den Luitenant-Kommandant van
Limburg J. Feuqüeli de Schupfen aan de prelaten
op 30 Januari 1743, waar gezegd wordt: J'ai
l'honneur d'aviser V. Sie que je viens de recevoir
une lettre de Son Excellence mon Gouverneur
qui me marque que je do is donner aux Etats de
Rolleducq un detachement de 20 hommes......
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te brengen. De rechtbank hield zich nu aan
dit advies en de aangeklaagde werd nu over-
geleverd aan de "ordinairen torture" tot het

uiterste toe. Deze barbaarsche maar destijds
gebruikelijke rechtspleging verliep als volgt:
De aangeklaagde werd in de folterkamer ge-
bracht waar de rechtbank, de schout, de
schepenen en de griffier aan 'n tafel hadden

plaats genomen. Verder was er een chirurg
aanwezig, later dikwijls ook een licentiaat in
de medicijnen, om te waken over de uitoefe-

ning van de foltering en na beëindiging daar-
van het noodige verband te leggen. Eerst
las men den aangeklaagde het besluit voor,
waarin hij tot de pijnbank verwezen werd,
dan vroeg men hem of hij tegen de getuigen,
die hem beschuldigden en wier namen hem
nog eens werden voorgelezen, iets in te

brengen had, en of hij voor zijn décharge van
zijn kant getuigen kon noemen. Daar deze
vragen reeds In het vooronderzoek herhaal-

delijk gesteld en eventueel opgehelderd wa-
ren, luidde hier het antwoord gewoonlijk:
neen! Daarna begon men dan met het
verhoor; omdat de aangeklaagde nu, zoo-
als ook in htt vooronderzoek, alles' ont-
kende, ging men over tot de eigenlijke
pijnlijke onderYraging. Deze mocht echter
op grond van de bestaande bepalingen
pas na aanwending van alle andere mo-
gelijkheden geschieden, en dus volgde. nu
eerst nog de z.g.n. "territie", de poging om
den ondervraagde schrik aan te jagen en
hem zoo op 't laatste oogenblik tot een vrij-
willige bekentenis te bewegen. Op een wenk
van den schout ging nu de beul met zijn
knechten naar den aangeklaagde toe, toonde

hem de folterwerktuigen, legde hem het ge-
bruik ervan uit en rammelde eens met de

verschrikkelijke gereedschappen om hem,
die reeds psychisch gebroken was, geheel
murw te maken. Door de "territie" werden

werkelijk veel arme zondaars zoo bang ge-
maakt, dat zij een volledige bekentenis af-
legden. In dit geval kwam het dan niet tot
de eigenlijke foltering en meester Tillborch
(Dillenbourg), de beul uit Aken, die voor

alle folteringen werd ontboden, had zijn geld
gemakkelijk verdiend; hij kreeg n.l. voor
iedere foltering een goud-pistool, ook dan,



wanneer de aangeklaagde onmiddellijk na de
territie bekende. In de meeste gevallen vol-
hardde echter de misdadiger in zijn z.g.n.
"onwetendheid" omtrent de vragen van den
rechter; dan begon de eigenlijke foltering !i2).

De beul en zijn knechten grepen den onge-
lukkige en bonden hem op de z.g.n. folter-
stoel. Deze was zoo hoog dat de voeten van
den gefolterde de grond niet raakten. Ook
had de zitting van de stoel een scherpe ver-
hooging, zooc\at een langer zitten op de stoel
met groote pijn gepaard ging, te meer daar
aan armen en voeten van den misdadi~er
zware gewichten hingen. De eerste graad
van de foltering bestond in het aanbrengen
van de z.g.n. duimschroeven, waardoor de
duim gewrichten samengeperst werden, wat
geweldige pijn veroorzaakte. Bekende de
misdadiger nu nog niet, dan ging men over
tot de tweede graad van de foltering, het
aantrekken van de Spaansche stevel. Dit
folterwerktuig bestond uit een ijzeren of
houten beenschacht. De misdadiger werd
zittend op de folterstoel tegen de muur vast-
gebonden. Zijn bloof been werd in de stevel
gestoken en deze werd in een raam ge-
klemd, dat zich door schroeven nauw samen
liet drukken, waardoor het onderbeen. voor-
al het scheenbeen, pijnlijk gekneusd werd.
Eerst werd slechts één stevel aangedaan; wil-
de de aangeklaagde nog steeds geen beken-
tenis doen, dan trok men hem nog een
tweede aan. Tengevolge van de vreeselijke
pijn die deze duivelsche foltering te weeg
bracht,. bekenden de gemarteld en in de
meeste gevallen. Slechts heel zelden kwam
het tot de z.g.n. "derde graad", het op-
trekken aan de rol, ook wip of wipgalg ge-
noemd. Hierbij werden de armen van den
ongelukkige achter op de rugsamengebon-
den en zijn voeten van zware gewichten
voorzien. Dan trok men hem aan de armen
omhoog met 'n touw, dat over 'n rol liep,
en men liet hem in deze verschrikkelijke
houding, totdat hij bekende. Het optrekken
aan de wip was een levensgevaarlijke folte-
ring, omdat hierdoor, vooral wanneer de
misdadiger langere tijd deze ontzettende fol-

52) De nu volgende schildering. van de ver-
schrikkelijke folteringsmethoden steunt op de ge-
gevens in de afzonderlijke archiefstukken.
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tering te verdragén had, de inwendige Of-
ganen eveneens veel te lijden hadden. Zoo
gebeurde het dan soms ook, dat ondanks de
aanwezigheid van chirurgen en dokters, die
juist over deze graad van foltering zorgvul-
dig waakten, de aangeklaagden bewusteloos
werden en Of direct bij de foltering Of kort
daarna stierven, zooals wij in het volgende
hoofdstuk zullen Ûen. In 't algemeen rea-
geerden de gefolterden zeer verschillend.
Sommigen hingen, als 't ware gevoelloos,
lange tijd aan de wip, anderen daarentegen
moesten na eenige minuten wegens "over-
komender flauwde" (onmacht) naar beneden
gelaten worden en konden volgens aanwij-
zing van den dokter pas na. geruime tijd
gerust te hebben opnieuw de vreeselijke
procedure ondergaan.

Had nu çie aangeklaagde op de pijnbank
alles bekend, dan werd hij verbonden en in
de gevangenis teruggebracht. Op een van de
volgende dagen werd hij opnieuw voor de
rechtbank gebracht, om "gerecolleert" te
worden. Deze procedure, welke men "recol-
lectie" noemde, bestond hierin, dat men hem
zijne "bij scherper examinatie" afgelegde be-
kentenissen duidelijk en woord voor woord
voorlas, zooals uitdrukkelijk in de proto-
collen staat. V oor dit doel verscheen hij in
een ander vertrek van het kasteel, zonder
boeien en met vermijding van' alle uiterlijke
dwang - extra locum torturae, pedibus et
manibus liberis, et semoto omni terrore -
zooals het geregeld in de stukken heet, -
en werd dan door den oudsten (presideeren-
den) schepen beëedigd (!) Nadat het heele
protocol over zijn verklaringen tijdens de
foltering was voorgelezen, werd de aange-
klaagde ondervraagd of hij bij zijn bekente-
nissen bleef, of dat hij het een of ander toe
te voegen of te herroepen had. Meestal
bleven de aangeklaagden bij hun verklarin-
gen. Herriep echter de beschuldigde zijn be-
kentenissen, dan was een nieuwe verwijzing
naar de pijnbank noodzakelijk; immers men
stond toen op het standpunt, dat alleen hij
veroordeeld kon worden, die een bekentenis
had afgelegd. Dientengevolge had dus de
misdadiger, die verschillende folteringen
doorstond, zonder een bekentenis af te leg-



gen, het vooruitzicht de straf te ontgaan en
weer op vrije voeten te worden gesteld.
Maar dit geval is bijna niet voorgekomen,
wel het omgekeerde, dat minder schuldigen
of zelfs onschuldigen onder invloed van de
foltering dingen toegaven, die ze nooit had-
den bedreven, en liever aan de galg gingen,
dan zich nog eens aan de verschrikkingen en
kwellingen van de foltering bloot te stellen.
Met de bekentenis van den aangeklaagde
was het onderzoek geëindigd. De aanklager
verzocht dan de stukken af te sluiten en

stelde daarna een stuk op, waarin hij met
inachtneming van de misdaden, die de aan-
geklaagde toegegeven had, de lijfstraf vroeg,
die steunde op de bestaande verordeningen
en wetten; vervolgens legde hij het heele
procesmateriaal aan twee erkende rechts-
geleerden voor, die samen met hem het von-
nis met motiveering opstelden, Het aldus
gevelde vonnis werd dan kort daarna vol-
trokken, nadat men eerst den misdadiger ge-
legenheid had gegeven om zich onder gees-
telijke bijstand waardig op 'de aanstaande
dood voor te bereiden.

De toen heerschende rechtspraak vertoon-
de zonder twijfel veel gebreken. Afgezien
van de gebruikelijke methoden, vooral het
toepassen van de foltering, waarover ik later
in 'n ander verband nog zal spreken, waren
de kleine rechtbanken heelemaal niet opge-
wassen tegen de taak, waarvoor zij door de
vervolging van de geweldige rooverbende
gesteld waren.' Geruime tijd stonden zij
tegenover de machinaties der misdadigers
volkomen machteloos. Toen dan eindelijk
in 1741 door een gelukkig toeval eenige
leden der bende in handen van de justitie
vielen, ontnam deze zich door een opper-
vlakkig en klaarblijkelijk overhaast optre-
den tegen de gearresteerden 53) de moge-
lijkheid, de rest van de bende te ontdek-
ken en zoo aan haar schandelijk optre-
den een einde te maken. Zij is op die
manier indirect verantwoordelijk voor het
verder optreden der bende, vooral voor de
geweldige rooftochten in 1742. Daar komt
nog bij dat de gevangenissen in 'n geheel on-
voldoende toestand waren.

53) Het gaat om het reeds beschreven proces
tegen de gebroeders Douven.
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In Herzogenrath, de zetel van de hoofd-
rechtbank, waren de kerkers van het kasteel

lang niet voldoende om alle gevangenen uit
de verschillende banken van het land onder

te brengen. Men ging er nu toe over, om de
bovenste stadspoort als gevangenis in te
richten, waarvoor ze reeds in vroegere eeu-
wen gediend had. Maar alles verkeerde hier
in zulk een bouwvallige toestand, dat eerst
op kosten van de landsstenden een grondige
vernieuwing moest plaats hebben. 54) En toch
bleef de gevangenis zeer gebrekkig, zooals
de ontvluchting van talrijke gevangenen dui-
delijk bewijst. De voornaamste misstand
echter was wel deze, dat de gevangenen, die
nog verhoord moesten worden, niet alleen
zaten, maar dat alle tezamen onderge-

bracht waren. Zij padden dus gelegenheid
alles met elkaar te bespreken, wat zij bij het
verhoor zouden zeggen en verzwijgen. Zoo
herriep b.v. Christian Geilen uit Kerkrade
op 11 Augustus 1744 in de "recollectie" al
zijn bekentenissen, die hij daags tevoren, ge-
deeltelijk vrijwillig, had afgelegd. 55) Toen
hij nu de volgende dag opnieuw de foltering
zou moeten ondergaan, gaf hij te kennen -
zonder het tot 'n foltering te laten komen -
dat zijn vorige bekentenissen aan de waar-
heid beantwoordden. Toen hem gevraagd
werd, waarom hij dan de vorige dag' alles
herroepen had, verklaarde Geilen, dat hij
's avonds met zijn medegevangenen had af-
gesproken, dat zij van nu af alles, wat zij op
de pijnbank bekend hadden, iedere keer
zouden herroepen; in, aansluiting hieraan
noemde hij dan ook de namen van zijn
kameraden, die een leidende rol speelden en
ook in de gevangenis op de gevangenen in-
vloed trachtten uit te oefenen. Bovendien

hadden de gevangenen, die nog verhoord
moesten worden, tengevolge van de slechte
toestanden in de gevangenis, de mogelijk-
heid om met hun kameraden, die zich nog
in vrijheid bevonden, in contact te treden,
allemaal omstandigheden, die een ordelijk
onderzoek moesten schaden. Wanneer men

54) In dit verslag laken de landsstenden' vooral
de bouwvalligheid en het ontbreken van deuren
en ramen.

55) Crimineele Gedingen Kerkrade 1743/44,
rijksarchief Maastricht.



de verklaringen van ieder afzonderlijk, die
zich in voorarrest bevond, nagaat, dan
kan men niet ontkomen aan de indruk, dat
al deze verklaringen volgens een vooraf
overeengekomen plan werden afgelegd; zoo-
zeer stemmen de verklaringen overeen,
vooral ook in de bijzonderheden.

Het is daarom niet te verwonderen, dat de

talrijke opzienbarende processen in groote
kringen, niet alleen in die welke met de

leden der bende in nauwe betrekking ston-
den, ontevredenheid en verontwaardiging
wekten tegen de afzonderlijke rechtbanken,
hetgeen aanleiding gaf tot klachten en drin-
gende verzoekschriften bij het Oostenrijk-
sche centraal-bestuur te Brussel. 56)

5") 'n Kijk hierop geeft ons de volgende ver-
trouwelijke brief van den jurist Smets van 't hoo-
ger gerechtshof van Limburg aan zijn neef Cor.
neli. den schout van Welz en Roerdorf (Archief
Rolduc, briefwisseling van den abt Rauschauw).
Daarin wordt gezegd: On nous a envoyé les
quatre requestes qu'on avait vû dans le pays et
une cinquième avec 9 pièces jointes. On ne trouve
pas les noms dc Monsieur de Harlieg(?), de Mon-
sieur Pelsser, ny de moi dans aucune requeste
ou pièce, ainsi nous ne pouvons connoitre les
ennemis qui nous y (= in Brussel) ont noirci. On
m'a adverti que Monsieur Poyck de Kerckraede
veut faire exéeuter cette semaine quelqu'uns de
ses prisonniers; qu'il s'en garde bien! car il aura
d'abord un deet'et de prise de corps à sa charge,
et il seroit ruiné, et on evoquera tous les procès
criminels à Bruxelles au grandissime préjudice
du pays. Car il est ordonné par le decret du Sou-
verain Conseil que tous les procès des prisonniers
condamnés doivent être revus ou rel us par deux
avocats avant qu'on puisse passer à l'execution
de la sentence; je vous prie, Monsieur, de l'en aver-
tir, le tems ne me permet pas de lui ecrire presen-
tement; s'il a fait venir les confesseurs, il les peut
renvoyer sous pletexte qu'il y ait fait encore des
nouveIles découvertes, par lesquelles ils devroient
en co re être examinés. IJ a tardé et les a laissé
languir dans le tems qu'il luy etoit permis de les
executer et à présent il veut hàter l'execution
contre la defense du souverain. Je vous prie, Mon-
sieur, de me renvoyer par occasion les pièces qui
sont ici jointes et de ne pas laisser veoir la re-
ponse de la Haute Cour qu'aux officiers discrets
et affidés. - Iets dergelijks bevat een latere brief
van den Schout van Herzogenrath aan abt Fa-
britius van Kloosterrade (Archief Rolduc, brief-
wisseling van abt Fabritius), waarin deze zegt:
Ces gens m'ont fait si noir à Bruxelles et les
justices de ce pays que cel a surpasse toute imagi-
nation, co mme si nous étions nous mêmes les plus
grands larrons dont chacun parle ou dit Bruxelles,
pourquoi il étoit absolument necessaire de com-
paroitre, car j'ai tout lieu de croire que ces
mauvais denonciateurs seront punis selon leurs
merites. - Ik haal deze brieven aan, omdat zij
ons een juist beeld geven van de stemming in
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Tengevolge daarvan kwam er na 30 No-
vember 1743 een stagnatie in de processen
van meerdere maanden. 07) De reden hiervan
lag in het plotseling tusschenbeide komen
van de Brusselsche instanties, die de talrijke
bezwaarschriften misschien als 'n welkome

aanleiding aangrepen, om in de gang van de
nog aanhangige processen in te grijpen.

Zoo ontving de Souvereine Raad in Bra-
bant het bevel om alle processtukken van de
nog loop ende processen onmiddellijk naar
Brussel te sturen, opdat zij daar door twee
raadsheeren van de Souvereine Raad gron-
dig onderzocht zouden worden en er dan een
beslissing kon genomen worden. Men wilde
op die manier in alle ernst de. beslissing uit
handen van de bevoegde rechtbanken nemen
en deze aan 'n ander college van rechters
overdragen" Dit beteekende echter een verre-

gaande inbreuk op de eeuwenoude privile-
gies van het land; want in crimineele pro-
cessen waren de afzonderlijke rechtbanken
bevoegd; hun vonnissen waren onvoorwaar-

delijk van kracht; een beroep op 'n hoogere
instan tie, zooals bij civiele processen, be-
stond niet,

Deze inbreuk op de landsrechten was de
oorzaak van het verzet der landsstenden, die
met Argus-oogen over hun aloude privile-
gies waakten, welke de vroegere landshee-
ren bij de plechtige inauguratie 5~) bezworen
hadden. Zij stelden zich niet tevreden met

schriftelijke protesten, maar gaven den
schout van Übach, Adam Lodewijk Fabritius,
de volmacht om in Brussel bij de bevoegde
instanties voor hun rechten op te komen en
alles in het werk te stellen, om de besluiten
van de Brusselsche overheid ongedaan te
maken.

Inderdaad had de reis van 42 dagen van
den schout Fabritius dit resultaat, dat men
in Brussel er mee genoegen nam, dat twee
rechtskundige schepenen van het Hooge
Gerechtshof van Limburg, zooals het reeds
te voren in de praktijk gehandhaafd was,

het land en de kringen der rechters, als ook van
de beoordeeling van de toestand in Brussel.

57) Vgl. bijlage I, Dagboek van Kloosterrade
onder 28 Februari 1744.

5R) Bedoeld is de bekende joyeuse entrée van
de heerschers van Brabant.

12



aan de formuleerip.;&,der vonnissen en aan
het geheele proces zouden deelnemen.

Zoo werden dan tengevolge van de vast-
houdendheid der landsstenden in Maart 1744
de processen tegen de roovers in de oude
vorm voortgezet. Slechts inzoover was er 'n
verandering gekomen, dat door het decreet
van de Souvereine Raad van 8 Februari 1744
de hoog-drossaards van de landen 's-Herto-
genrode en Valkenburg werden aangewe-
zen om erover te waken, dat geen arrestatie
(apprehensie, prise de corps) werd uitge-
sproken zonder uitdrukkelijk advies van
twee rechtsgeleerde schepenen van 't Hooge
Gerechtshof van Limburg. Ook konden ver
wijzigingen naar de pijnbank, confrontaties,
recollecties en vonnissen slechts met hun
toestemming geschieden. Tenslotte moest bij
deze steeds een van de 'rechtsgeleerden aan-
wezig zijn. Op 23 Mei 1744 werden dan
hiervoor door Brussel de beide advocllten
de Tiège en Poswyck aangewezen. Tot slot
nog een opmerking: deze bepaling(;n zouden
enkel en alleen gelden voor die crimineele
processen, waarvan men het verband met
de rooverbende had aangetoond. Men ziet
dus, dat men groote aandacht schonk aan
de doorvoering van de processen tegen deze
rooverbende bij hoogergeplaatsten van de
streek, te meer daar ook uit de kringen van
de dieven zelf verzoekschriften aan de over-
heden van Brussel waren gericht, die daar
niet onopgemerkt bleven. 59)

59) Dit toont het proces tegen Caspar H. uit
Kerkrade, wijk Kohlberg. Zijn vrouw had zich
onder zware beschuldigingen tegen de justiue van
Kerkrade tot den Souverein en Raad van Brabant
gewend met het gevolg dat haar de toegang tot
haar man en inzage in de processtukken werd
toegestaan. Met dit geval hield zich de vergade-
ring 'der Staten van het land 's-Hertogenrode van
13 Juli 1744 bezig, waarin zich de vergadering
eensgezind achter J. L. Poyck, den schout van
Kerkrade, stelde. De zaak schijnt nog verdere
gevolgen veroorzaakt te hebben. Op 12 Septem-
ber van hetzelfde jaar riep de hoog-drossaàrd
op voorstel van den Schout J. L. Poyck
een nieuwe statenvergadering samen, op wier
agenda als eenig punt vermeld stond het geval
Caspar H. (Archief Ràlduc portef. 50 en briefwis-
seling van den abt Rauscha:v); welke afloop deze
kwestie had, kan men noch uit de processtukken
noch uit het archief der landsstenden opmaken.
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IV. DE AFZONDERLIJKE PROCESSEN
TEGEN DE RQQVERBENDE.

Van de verschrikkelijke straffen, die de
rechtbanken de dieven, die zich in hechtenis

bevonden, oplegden, geeft het Hoogduitsche
bokkerijdersgedicht 6°) een tamelijk uitvoerig
verslag. Wie de afzonderlijke gevallen, die
hier vermeld zijn, vergelijkt met de nu vol-
gende bijzonderheden, die aan de proces-
stukken ontleend zijn, zal zonder twijfel
moeten toegeven, dat de schrijver van het
gedicht de afzonderlijke processen heel
nauwkeurig kent en van zeer nabij het ge-
hcele verloop der dingen moet hebben gade-
geslagen; ja zelfs dat hij àf inzage in de
stukken, àf omgang met de rechters heeft
gehad. Al deze omstandigheden, alsook de
latijnsche nota's in de vitgave van Aken en
bepaalde zegswijzen, die den theoloog ver-
raden, wijzen met tamelijk groote zekerheid
naar Kloosterrade, waar ook de rechters van
de afzonderlijke rechtbanken na het verhoor
op het kasteel te 's-Hertogenrode in- en uit-
gingen 61), om de gastvrijheid van het kloos-
ter in te roepen. Ook het dagboek van
Kloosterrade 62) vermeldt uitvoerig de vree-
selijke executies, en zijn schrijver is ondanks
de afzondering van het klooster van vele
punten beter op de hoogte dan de pastoor
van Afden, die in het volle leven staat. .

Ik laat nu aan de hand van de aanwezige
stukken een opsomming volgen van de
terechtstellingen die in de eerste bokkerij-
dersperiode plaatshadden. Wegens het
groote aantal behandel ik slechts enkele,
vooral karakteristieke executies uitvoeriger.

5°) V gl. bijlage lIL
61) Hierover uitvoeriger in mijn artikel: Aller-

lei gasten op Rolduc, Jaarboek 1934, blz. 91-95.
Dat men in Kloosterrade groote aandacht schonk
aan de processen is ook te verklaren uit het feit,
dat het grootste deel der bende uit Kerkrade en
Merkstein afkomstig was, welke plaatsen heerlijk-
heden van de abdij waren.

62) In het origineel van het dagboek van Kloos-
terrade, dat zich in het staatsarchief te Düssel-
dorf bevindt, is ook een ontwerp van den schrij-
ver te vinden, dat opschriften voor de afzonder-
lijke jaren in chronogrammen bevat. W'ij lezen
daar als opschrift voor het jaar 1743/44: Quot
fures et eorum terribiles punitiones in hac patria
praeteritus et prae sens vidit annus! Hoeveel die-
ven en verschrikkelijke terechtstellingen in ons
land vond men immers het vorige jaar en dit jaar!



Omdat de terechtstellingen steeds in de bank
plaats hebben, die het vonnis had geveld, vat
ik de gevallen samen volgens de afzonder-
lijke rechtbanken en ga inzoover chronolo-
gisch te werk/lils de aanvangende werkzaam-
heid van d~ afzonderlijke rechtbanken in
volgorde wordt nagegaan.

1. Merkstein.

Hier had in 1741 op 8 Augustus de eerste
terechtstelling plaats. Het ging over leden
van de familie Douven in Herbach woon-
achtig.

Zooals reeds gezegd is, werden de gebroe-
ders Peter en Johannes Douven opgeknoopt;
de vrouw van den laatste, Anna Barbara P.
in de volksmond Anne Berb genoemd, werd
gebrandmerkt, met 12 roeden (met elk 3
slagen) gegeeseld en dan voor altijd uit het
gebied Merkstein verbannen, waarbij haar
tevens de dood aan de galg in het vooruit-
zicht werd gesteld, in geval zij weer in het
land zou terugkeeren. 63)

Na 't proces en de terechtstelling der
Douven's lag in Merkstein, evenals overigens
in het heele land, de procedure meer dan
één jaar stil.

In het vorige hoofdstuk is op de redenen
hiervan reeds uitvoerig gewezen. Pas na de
arrestatie van Peter Douven uit Chêvremont

in Kerkrade begonnen de rechtbanken weer
in actie te komen en wel op 'n verschrikke-
lijke wijze, zooals nog nooit voorgekomen
was. De verklaringen van den genoemden
Peter Douven op de pijnbank leidden tot
talrijke arrestaties, vooral in Kerkrade. In
Merkstein werden de herbergier Johannes
Vincken en de smid Arnoldus Paffen uit

Hofstadt (Hostert) gevangen genomen. Ter-
wijl het den eerste, die in de gedichten 64) als

Ha) Wat het geval Douven betreft, verwijs ik
naar wat in de vorige hoofdstukken is gezegd,
verder naar het hoogduitsche gedicht, strophe 3,
vervolgens naar de beide dagboeken in bijlage I
onder 9 Juli, 24 Juli en 8 Augustus 1741, en ook
onder 31 Augustus 1743, en tenslotte naar de pro-
cesstukken: Crimineele Gedingen Kerkrade 1743/44
in het proces tegen Peter Douven uit Chevre-
mont. Rijksarchief Maastricht.

64) V gl. hierbij het N ederlandsche Bokkerij-
dersgedicht en het hoogduitsche gedicht, stro-
phen 6, 7, 37 en 39. Dan verwijs ik nog naar wat
gezegd is in het vorige hoofdstuk en naar het ver-
zoek tot uitlevering van de landsstenden in Luik.

179

de hoofdman van de bende wordt genoemd,
gelukte uit de kerker te Herzogenrath te
ontvluchten, beging de tweede zelfmoord in
de gevangenis, doordat hij zich door verstik-
king met het hooi van zijn legerstede van 't

leven beroofde. In een buitengewone zitting
van de rechtbank van Merkstein op 12 Au-
gustus 1743 op het kasteel te Herzogenrath
werd nu tegen den zelfmoordenaar het vol-

gende verschrikelijke vonnis geveld: 65) ....
dat het cadaver van gemelden Arnold Paffen

op een slee magh worden gesliept tot die
plaetse van ordinaire executie, ende mits

het selve cadaver nu sal putridum (= in
ontbinding overgegaan) syn, en dat niet ge-
voegelyck aen een galge oft strick sal con-
nen gehangen werden, dat het selve onder

die galge worde ter aarde gedolft ofte an-
dersients als in goede strenge justitie had
bevonden syn te behooren cum expensis en
confiscatie van des bedaegde goederen....

Volgens de wetten van die tijd werden
zelfmoordenaars, die zich door zelfmoord
aan de straf voor hun misdaden hadden ont-

trokken, met een been aan. de galg opgehan-
gen. In dit geval moest men echter hiervan
afzien wegens de reeds ingetreden ontbin-
ding. De uitvoering van dit vreeselijke
vonnis werd aan een vilder opgedragen,
die volgens de rekeningen yoor dit weer-
zinwekkende werk 3 pattacons 6 schillingen
kreeg; de beul achtte zich te goed voor de
uitvoering van een dergelijk vonnis.

Zoo beleefden de inwoners van Herzogen-
rath en Merkstein in de morgen van 13
Augustus 1743 het akelige schouwspel, hoe
het lijk van den smid van Hostert door
den vilder op een soort slede door de
straten werd gesleept en onder de galg
in de grond gestopt. Einde Februari van
hetzelfde jaar had men ook Anna Barbara

P, weer gegrepen. Zij was ondanks het tegen
haar uitgevaardigd verbod naar Merkstein
teruggekeerd en had ook aan verschillende

inbraken deelgenomen. Na 'n streng verhoor

H") V gl. de fotografische reproductie van het
vonnis naar een photocopie van het staatsarchief
Düsseldorf 'in de ProtÓçoIlen van Limburg, recht-
bank Merkstein, 5 b. Beide dagboeken vermelden
de uitvoering van het vonnis. Zie de nota's op 13
en 31 Augustus 1743.
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op de pijnbank, waarbij zij nog
een hee1e reeks medeplichtigen
bekend maakte, werd zij op 31
Augustus, enkele dagen na het
verschrikkelijke einde van Arnol-
dus Paffen, aan dezelfde galg 0['-
gehangen"waaraan nog voor kort
het gebeente van haar veroor-
deelden man en zwager had ge-
hangen. Ook haar vader Johan-
nes P., die afkomstig was uit
Marienberg, was in Merkstein ge-
vangen genomen. Maar het proces
tegen hem is niet doorgezet. Hij
is ofwel ontvlucht, ofwel aan Gu-
lik uitgeleverd, tot welks rechts-
gebied hij behoorde. Hiermede
sluit de lijst van de processen
die bij de rechtbank van Merk-
stein aanhangig waren.

De vonnissen werden op een
heuvel, in de buurt van het dorp
in de richting Übach voltrokken,
Daar stond de galg. De kosten
van het proces tegen de gebroe-
ders Douven moest, zooals ge-
zegd is, de abt van Kloosterrade
betalen, omdat de familie Douven
doodarm was en' niets bezat.
De kosten van de processen tegen
de overige misdadigers bedroegen
samen 131 pattacons 6 schillingen
7 stuivers, 66) waarvan de schout
44 pattacons, de griffier 38 patta-
cons, de gerechtsdienaar 7 patta-
cons en de 6 schepenen tusschen
4 en 9 pattaco'nskregen. Hierbij
kwamen dan nog de kosten voor
den beul en zijn knechten en voor
de paters Franciscanen van Aken,
die de veroordeelden op de dood
voorbereidden. Het grootste deel van deze
kosten kon door de confiscatie der goederen
van den voortvluchtigen herbergier Vincken
en den smid Paffen worden gedekt.

0°) Gerichtscosten wegens die Crimineelen van
Mercxsteyn, in de Limburger protocollen, Gerecht
Merkstein, 5 b, waar zich 'n heel nauwkeurig
gespecificeerde lijst bevindt. (Staatsarchief Düs-
seldorf).

2. Kerkrade.

In Kerkrade, waar de meeste roovers
woonden, hadden na de bekentenissen van
Peter Douven uit Chêvremont, van Niclaes
P. vulgo Blockmenneken uit Groenstraat on-
der Übach en van Michael Wintgens uic
Herzogenrath, massa-arrestaties plaats, zoo-
dat spoedig de kerkers van de burcht te
Herzogenrath overvol waren en men de rest
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VONNIS ARNOLDUS PAFFEN.
Origineel en fotocopie Staatsarchief Düsseldorf.

Foto Dr. Jacobs, Ro!duc.

van de gevangenen in de bovenste stads-
poort op de zolder moest onderbrengen.
Begin October 1743 waren 9 gevallen beslist.

De terechtstelling had plaats op 9 October
in Chêvremont. De misdadigers waren Leo-
nard V., Claes P., Johannes 0., Johannes M.,

de hoefsmid Christian Kerck-
hoffs, Peter Douven uit Chê-
vremont, Andries C., Matthys
Cr. en Johannes V. uit Wijn-
gracht. Peter Douven, dien
men ook kerkdiefstallen ten
laste legde, werd aan de paal
geworgd en dan verbrand.

Zes van zijn metgezellen
stierven aan de galg. De ver-
schrikkelijkste straf echter
trof Andries c., een geweten-
loozen booswicht, die zeer
vele misdaden op zijn geweten
had en als kapitein een be-
langrijke rol in' de bende
speelde. Hooren wij eens, wat
het doodvonnis hem aan mis-

,daden verweet en welke gru-
welijke straf het tegen hem
uitsprak. 67)

Den Heere I. 1. Poyck, Schou-
tet der Banke .van Kerckroede
nomine officii Çlaegher tegens
Andries C. crimineelyck be-
claeghde ende gedetineerde.

Gesien by ons schepenen
ende geassumeerde der Ban-
cke van Kerkrode. . . . (er
volgt een breedvoerige op-
somming van de afzonderlijke
processtukken, en ook van het
verloop van het proces) ver-
claeren den Beclaegh<.ie over-
tuycht ende by syne exghene
bekentenisse geconviriceert
van te wesen van eene groote
bende inbreekers ende dieven
ende
1) mede geholpen ende geas-

sisteert te hebben aen
d'inbreucken ende dieff..
staellen getenteert op de

pastorye van den Scheydt ende ten
huyse van Hendrik Dautzenbergh op

G7) Dit vonnis is te vinden in de aktenbundel
van meer dan 100 folio-bladzijden tegen Andries
C. in de Crimineele Gedingen van Kerkrade 17431
44 in het rijksarchief Maastricht. V gl. ook de foto-
grafie van dit doodvonnis, welke hierbij gevoegd is.



den Lichtenbergh op aller Heylighen
daegh des avonts lestleden,

tweedens) van mede Complice te syn aen,
den inbreuck ende diefstal geschiet in
den vasten avondts des jaers 1741 op
den nieuwen hoff Waerden, ;tlle de all-
daer vintbaere effecten met syne Com-
plicen daeruyt gestoeI en, ende deselve
mede onder syne directie verdeeIt te
hebben,

deerdens) van mede complice ende handdae-
digh te syn aen de violente invasie,
schroemelycke knevelerye, mishande-
linghe ende diefstael geschiet op den 20
Februarij 1742 aen de pastorye van Ma-
rienbergh ende van alle de aldaer vindt-
baere geIt, mobilien ende ef-
fecten te hebben helpen roo-
ven ende ontvoeren notante-
lyck eenen kerckenkelck, de-
selve gestoelene effecten te
hebben helpen deel en en syn
deel daeraff genooten te heb-
ben,

vierdens) van mede plichtigh ende
handdaedigh te syn aen den
violenten inbreuck, schroeme-
lycke knevelerye ende merke-
lycken dieffstael gecommit-
teert in de nachte van den 1
totten 2 Augusti 1742 ten
huyse van Anna Sypekotten,
weduwe Willem Plo.um, tot
Twembruggen h~~b~hde de
voors. weduwe helpei) smee-
ren met angemai::ckden swee-
gel, waernaer. het vijr door
eenen van syne complicen
daeran is worden gestecken,
waerdoor deselve grouwelyck
is worden verbrandt, ende
van alle de vindtbaere geIt
ende andere effecten te heb-

ben helpen beroeven, ontvoe-
ren, verdeelen ende daeruyt
syne portie genooten te heb-
ben,

vijffdens) van mede plichtigh ende
handdaedigh te syn aen de
violente invasie, schroeme-
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lycke knevelerye, pynnighe ende dief-
stael geperpetreert op den. . . . ten huyse
van Johannes Essers op de Magerau,
alle de aldaer bevondene gelt, ende ef-
fecten te hebben helpen ontvoeren ende
mede syne directie verdeelen, mede syn
deel daeruyt genoeten te hebben,

seesdens) van gecoopereert te hebben aen
den violenten inbreuck, schroemelycke
knevelerye geperpetreert in den maendt
Augusti 1741 ten huyse van Johannes
Thoren tot Rutzerveldt, de aldaer vindt-
baere geIt ende effecten te hebben hel-
pen ontvoeren, verdeelen ende syne por-
tie daeruyt genoeten te hebben,

sevendens) van mede plichtigh te wesen aen
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VONNIS ANDRIES C.
Origineel Rijksarchief Maastricht.

Foto Lahaye, Maastricht.

den inbreucke ende diefstael
in de tiaêht van den deerden

.totten vierden July 1742 ten
huyse van Jan Keulaerts on-
trint de drye voegels binnen
dese Bancke, aldaer de Schilt-
waeght gehouden te hebben,
de daeruyt gestoel ene effec-
ten te hebben helpen verbrin-
ghen, verdeel en ende zyn deel
genoeten te hebben,

achdens) van gecoopereert te heb-
ben aen de violente invasie,
ende diefstael geperpetreert
in de nachte van den 16 totten
17 Octobris ten huyse van
Matthys Kockelkorn aen den
Stiegel in het landt van der
Heyden, aldaer op de schuyr-
denne de Schiltwaeght gehou-
den, de daeruyt gestoelene
geit ende effecten mede ge-
deelt ende syn deel daeruyt
vercreghen te hebben,

neghendens) van mede plichtigh
ende handdaedigh te syn ge-
west aen den inbreuck, kne-
velerye ende dieffstael gecom-
mitteert uItima May 1742 aen
het huyse van Aret Lutgens
in der Banek, de aldaer vindt-
baere geIt, ende effecten te
hebben helpen besteelen,
daernaer verdeelen, ende syn
deel daeruyt genooten te heb-
ben,

decimo) van mede plichtigh ende
handdaedigh te syn gewest
aen d'invasie ende diefstael
geperpetreert in de nacht ten
daegh naer Christdaegh van
den jaere 1736 ten d'ende in
de Kercke van Marienbergh,
aldaer het tabernakel te heb-

ben helpen forceeren, de sacra
vasa ende Kerke-saecken te
hebben helpen ontvoeren,
verdeelen, ende syn deel daer-
uyt genoeten te hebben.

undecimo) van mede plichtigh



ende handdaedigh te syn gewest aen den
inbreuck ende diefstael gecommitteert
op den. . .. aen ende in de Kercke van
den Scheijdt, de sacra vasa, ende andere
effecten te hebben helpen ontvoeren,
verdeelen, ende syn deel daeruyt gen oe-
ten te hebben,

duodecimo) van mede geholpen ende geas-
sisteert te hebben aen den inbreuck
ende diefstael begaen op den aen
de Kercke van Amstenroede, aldaer
voor de Kercke op Schiltwaeght gestaen
te hebben, ende van de daeruyt gestoe-
lene Kercke-saecken te hebben helpen
ontvoeren, verdeelen, ende syn deel
daeruyt genoeten te hebben,

decimo tertio) van mede plichtigh, ende ge-
coopereert te hebben aen den inbreuck
ende diefstael begaen aen de Ker-
cke van Bronssem, aldaer voor de Ker-
cke de Schiltwaeght gehouden te heb-
ben, de daeruyt gestoei ene Kercke-sae-
eken ende effecten te hebben helpen
ontvoeren, verdeelen, ende .syn portie
daeruyt wederom genoeten te hebben,

decimo quarto) van mede geholpen ende
geco opereert te hebben aen den in-
breuck ende diefstael gecommitteert op
. . .. aen de Kercke van Eygelshoven,
ende van aldaer op den Kerckehoff de
Schiltwaeght gestaen, ende de daeruyt
gestoei ene Kercke-saecken te hebben
helpen vervoeren, daernaer verdeelen
ende syne porti.e daeruyt vercreghen te
hebben.

Tot reparatie van alle welcke enorme
Criemen ende andere tot Exempel ende aff-
schryck de Schepenen ende geassumeerde
verclaeren den Beclaeghde te condemneren
"van door den Scherprechter gebonden te
worden op een radt, den welcken aen hem
beclaeghde de rechte handt met Combusti-
bele materie besmeert, ende aengestecken
met een bijl sal affcappen, ende dyenvol-
ghens van onden tot boeven levendigh raa-
braecken, ende dan met een bijl den kop
affcappen, desselffs lichaem stellen op een
radt, ende synen kop daerenboeven in eene
ijsf:re stange ende de voorseyde affgecaepde
handt aen het selve raedt vast nagelen,"
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verclaerende syne goederen te confisqueren,
daeruyt voor al te trecken de costen ende
misen van justitie.

Actum op den Cas teel van 's-Hertoghen-
rode den tweeden Octobris 1743.

P. A. Pelsser
j.u. L.

F. Smets j.u. [lus

P. C. Poyck, schepen.
D. Delahaye, schepen.
A. Souren, schepen.
Peter Hultzgens, schepen.
W. Kessels, schepen.
P. C. Poyck, griffier.

N a deze verschrikkelijke massa-terech~-
stelling, die een onafzienbare menschenme-
nigte van dichtbij en veraf bijwoonde, wer-
den de arrestaties en processen in Kerk-
rade voortgezet. Dat zIch tengevolge daar-
van een groote onrust van de inwoners
meester maakte, is begrijpelijk, te meer daar
omstreeks dezelfde tijd ook in naburige en
meer afgelegen plaatsen, zooals in Herzo-
genrath, Übach, Schaesberg, Hoensbroeck,
Schinnen en Amstenrade dergelijke massa-
executies plaats vonden, zooals wij nog zul-
len zien.

In Kerkrade veroorzaakte het geval van
Christian Geilen of Gielen een geweldige
opschudding. Deze man, die uit Limbur-g
afkomstig was en voor de rechtbank ver-
klaarde dat hij door het vangen van mollen
in zijn onderhoud voorzag en dat hij tenge-
volge daarvan de bijnaam "mouthoevel-
vanger" kreeg, ontkende bij het verhoor, dat
hij tot de bende behoorde. Maar wel be-
kende hij zonder daarover ondervraagd te
zijn, dat hij met zijn stiefdochter samen het
jongste van haar twee kinderen in een kuip
water verdronken en toen in de tuin in de
grond gestopt had.

Een gerechtelijk plaatselijk onderzoek in
het huis van Gielen bevestigde de juistheid
van deze verklaringen. In de loop van het
proces bekende Gielen dan eindelijk ook,
dat hij tot de bende had behoord en aan
haar rooftochten had deelgenomen. Op 9
December 1743 velde het gerecht tegen hem
het doodvonnis. 68)

68) Vgl. Crimineele Gedingen Kerkrade 1743/



VONNIS GEILEN.
Origineel Rijksarchief Maastricht.

Foto Dr. Jacobs, Rolduc.



Volgens dit vonnis waren hem de vol-
gende misdaden bewezen:

1. Aanslag op de pastorie te Schaesberg
en het huis van Hendrik Dautzenbergh op
de Lichtenberg.

2. Inbraak in de nieuwe hoeve te Waer-
den.

3. Gewelddadige inbraak in de pastorie
te Marienberg.

4. Gewelddadigen inbraak bij Anna Sy-
pekotten, weduwe Plourn, in Zweibrüggen.

5. Inbraak bij Jan Essers in Magerau.
6. Diefstal bij Jan Keulaerts aan de drie

Vogels.
7. Gewelddadige inbraak bij Matthis Ko-

ckelkorn in het Panhuys aan de Steegel.
8-16. Inbraken in de kerken te Mont-

zen, Gemmenich, Raeren, Eynatten, Kette-
nis, Hergenraedt, Clermont, Teuven en Ma-
rienberg.
17. Bloedschande gedurende vele jaren met
zijn stiefdochter Anne Berb B. en het doo-
den van hun tweede kind.

Het vonnis luidde verder, dat de "be-
claeghde sal aen een en still verworcht ende
aldaar desselffs lichaem verbrandt ende in
assen verconsumeert worden." Het vonnis
werd op 16 December 1744 op de Nullander-
bergh voltrokken. De stiefdochter werd op
dezelfde plaats onthoofd. Beide stierven
zooals beide dagboeken vermelden, berouw-
vol en op de dood goed voorbereid. 6\1)

Een andere massa-terechtstelling 7°) had
vervolgens in Kerkrade op 28 Januari 1745 te
Spekholzerheide plaats. Toen werden 8 leden
der bende aan de galg opgehangen, n.l.
Johannes R., Matthijs C., Michiel K., Mat-
thijs v.d. H., zoon van Hendrik, Claes W.,
Merten Sch., Johannes M. en Anna Rutten,
die uit Kohlberg afkomstig was. Dit was de
laatste terechtstelling in Kerkrade uit de
eerste bokkerijdersperiode. Zooals wij nog
zullen zien, werd in Herzogenrath op 12 Mei

44, proces Christian Geilen, in het rijksarchief
Maastrich t. V gl. ook de foto van het vonnis.

69) Zie bijlage I: Dagboek van Afden onder
16 December, en ook het dagboek van Kloos-
terrade onder 4 Augustus en 16 December 1744.

7°) Zie bijlage I. Dagboek van Afden on-
der 28 Januari 17":5, dagboek van Kloosterrade,
onder dezelfde dag, waar ook vermeld wordt, dat
nog 5 dieven uit Kerkrade in de gevangenis zit-
ten, over wier lot niets bekend is.
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1744 ook een inwoner van Kerkrade terecht-
gesteld. Ik zou echter nog willen opmerken,
dat zonder twijfel nog meer misdadigers uit
de bank Kerkrade onder de hand van den
beul moeten gestorven zijn, want ik kon nog
7 andere processen vaststellen, die gezien
hun geheel verloop slechts met een dood-
vonnis hebben kunnen eindigen. Weliswaar
maken de beide dagboeken hiervan geen
melding. Het is ook mogelijk, dat de een of
ander tengevolge van het herhaaldelijk in-
grijpen van de Brusselsche Centrale met een
kleinere straf - verbanning of geeseling -
ervan af gekomen is. 71)

Tot slot moet nog gewezen worden op de
gevallen van Caspar H. en Wilhelm B. Zoo-
als reeds in het vorige hoofdstuk vermeld
werd, had de vrouw van Caspar H. door
middel van een advoca~t bij de Souvereine
Raad 'n goed woord voor haar man gedaan
en had ook een gunstige beslising weten uit
te lokken, zoodat het mogelijk is, dat hij
met een mildere straf ervan afgekomen is.
De tweede, Willem B., was uit de gevange-
nis te Herzogenrath ontsnapt en naar. de
Pruisische vesting Geldern gevlucht, waar hij
in dienst trad bij het zich aldaar bevindende
infanterie-bataillon van Kroecher. Maar de
landsstenden verzochten op 't eind van 1743
bij den koning van Pruisen om zijn uitleve-
ring en bereikten dat aan dit verzoek in
Februari 1744 gevolg werd gegeven. 72)

We kunnen dus aannemen, dat het dood-
vonnis, dat reeds in October 1743 tegen B.
was uitgesproken en luidde: terechtstelling
door de strop, na de uitlevering voltrokken
is.

De terechtstellingen werden op 3 verschil-
lende plaatsen in Kerkrade voltrokken; èèn
galg stond in Chêvremont, oostelijk van de
straat tusschen het Buckerbosch en de Vinck;
een tweede galg bevond zich in de hei van
Speckholz; de derde gerechtsplaats moet ge-
zocht worden op de Nüllander berg.

7') Vgl. het dagboek van Kloosterrade onder
28 Januari 1745.

72) V gl. het schrijven van de landsstenden im
Archivkörper: Hertogdom Limburg No. 70 in het
Staatsarchief Düsseldorf.



3. Herzogenrath.

De eerste arrestatie in het district van de
hoofd-rechtbank had plaats volgens het dag-
boek van Afden op 12 Januari 1743 op grond
van de bezwarende verklaringen van Peter
Douven. Het ging hier om een man, n.l. Mi-
chael Wintgens, wonend bij de hertogvijver
in de parochie Afden, die volgens de beken-
tenissen van :lijn medeplichtigen een belang-
rijke rol moet gespeeld hebben. Op bevel van
den hoog-drossard baron von Berghe van
Trips, die de functie van aanklager bij de
hoofdrechtbank waarnam, werd hij aan han-
den en voeten gebonden in de kerker van het
kasteel te Herzogenrath opgesloten. Op 2
April werd hij gefolterd, omdat hij alles ont-
kende, ofschoon de verdenking tegen hem
steeds sterker werd tengevolge van de ver-
klaringen van andere gevangenen, ook bij
gelegenheid van talrijke confrontaties. Hij
schijnt een uiterst taai en verstokt heerschap
geweest te zijn; want hij doorstond een zeer
strenge foltering, die wel 5 uren duurde en
tot de uiterste graad was opgevoerd, zonder
belangrijke bekentenissen te doen. Tenslotte
maakte men hem los en bracht hem naar de
gevangenis terug, waar hij kort daarna stierf
tengevolge van zware, inwendige verwon-
dingen, zonder de laatste H.H. Sacramenten
ontvangen te hebben. Nadat de chirurgen de
voorgeschreven lijkschouwing hadden ver-
richt, wierpen de beulsknechten het lichaam
van den ongelukkige van af de tuinmuur
van 't kasteel in de gracht, waar het vervol-
gens in de grond gestopt werd. 73)

De eerste terechtstelling in Herzogenrath
had pas plaats op 12 Maart 1744 tengevolge
van de tamelijk lange stagnatie in de afzon-
derlijke processen, die door het ingrijpen
van de Souvereine Raad in Brabant was ver-

73) V gl. hierbij bijlage J, dagboek van Afden
onder 12 Januari en 2 April 1743, en het dagboek
van Kloosterrade onder 4 Januari 1743. - Het
barbaarsche gebruik om gevangenen, die op de
pijnbank gestorven waren, van de muur van het
kasteel naar beneden te werpen en in de gracht
van de burcht als 'n stuk vee in de grond te stop-
pen, schijnt in vroeger tijden dikwijls te zijn toege-
past. Want bij de verbouwing van het kasteel
::!: 1885 door den fabrikant Schmetz, werden in
de grond rondom 't kasteel gruwelijke vondsten
gedaan. Men vond o.a. een heele rij skeletten van
menschen.
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oorzaakt. Het ging om 4 personen, die in de
stad Herzogenrath woonden. Het dagboek
van Afden noemt ook de namen, n.l. Peter
Pesch, afkomstig uit Zweibrüggen, Johannes
Hagen uit Bardenberg, Wilhelm Bahnen, ge-
boren in Herzogenrath en Matthias N. die in
Kerkrade thuis hoorde. Of nu de laatste een
van hen is, die door de rechtbank Kerkrade
veroordeeld zijn, en wier lot, zooals reeds
vermeld werd, niet is vast te stellen, moeten
we in 't midden laten. De terechtstelling,
die op de Beckenberg plaats vond, werd een
schokkend drama. Twee van de arme zon-
daars hadden voor de terechtstelling door
hun biechtvader 74) de verklaring aan den
hoog-drossaard laten afgeven, dat zij on-
schuldig waren. Niettemin zou de executie
plaats hebben, omdat het gerecht overtuigd
was van hun schuld op grond van hun eigen
bekentenissen en de beschuldigingen van
andere roovers. Toen op de plaats van de
terechtstelling de griffier Dortant het dood-
vonnis voorlas, kreeg een van hen een aan-
val van razernij. Hij stampte vol woede met
de voeten op de grond en. riep voor de tal-
rijke toeschouwers met 'n stem, die van
toorn trilde, uit: "Alles, wat jij daar voor-
leest, is niet waar! Ik herroep alles, wat ik
tegen mij en de anderen verklaard heb! Ik
ben onschuldig!" Toen wierp .hij zich op het
kruis dat voor hem gereed lag en liet zich
door den beul onthoofden. Na dit aangrij-
pende voorval werd de terechtstelling voort-
gezet. De lichamen van de 4 onthoofden
werden ieder op 'n rad vastgebonden en hun
hoofden daarboven op ijzeren stangen ten
toon gesteld.

74) V gl. hiervoor bijlage J, dagboek van Afden
en Kloosterrade onder 12 Maart 1744. De voor-
bereiding van de veroordeelden op de dood ge-
schiedde in de eerste periode doorgaans door
paters van het Franciscanenklooster te Aken, in
welks archief zich ook aanteekeningen uit die
tijd bevinden. De schrijver ervan is niet altijd
overtuigd van de schuld der terechtgestelden, om-
dat bijna alle(!) veroordeelden tegenover den
biechtvader tot op het laatste oogenblik uitdruk-
kelijk verklaarden onschuldig te zijn en alles her-
riepen, wat zij op de pijnbank hadden gezegd.
Zoo zullen zeker vele onschuldigen zijn terecht-
gesteld. Hoe het nu naar waarheid met de afzon-
derlijke veroordeelden gesteld is, is thans niet
meer vast te stellen. De volle waarheid weet
alleen God.



De laatste terechtstelling in Herzogenrath
had op 20 Augustus van hetzelfde jaar
plaats. 75) De misdadiger, een zekere Goswin
Winand Müller uit Garzweiler in het hertog-
dom Gulik, die eenige jaren geleden in Her-
zogenrath getrouwd was en tot de bende
behoorde, zou eigenlijk tezamen met de bo-
vengenoemde 4 misdadigers worden terecht-
gesteld. Hij was een ongeloovige of ketter en
had in de gevangenis de wensch geuit, katho-
liek te worden; of dat nu was uit overtui-
ging of om zijn leven nog wat te kunnen
rekken, is niet uit te maken. Het gerecht
kwam aan de wensch van den veroordeelde
tegemoet en zoo werd Müller door een koor-
heer van Kloosterrade in de geloofswaar-
heden onderwezen. Toen hij het katholieke
geloof omhelsd had en zich waardig op de
dood had voorbereid, ging hij vertrouwend
op God en berouwvol naar de plaats der
terechtstelling, zooals het dagboek van
Kloosterrade vermeldt. Hij onderging de-
zelfde dood als zijn 4 metgezellen.

In Herzogenrath bevond zich. gedurende
de eerste bokkerijdersperiode slechts één
gerechtsplaats, n.l. op de Beckenberg. Later
kwamen er nog twee bij. Hierover zal in het
tweede deel van dit werk nog gesproken
worden.

4. Übach.

In Übach begon de werkzaamheid van de
rechtbank in dezelfde tijd als in Herzogen-
rath. Want de onder-kapitein van de bende,
Niclaes P., vulgo het Blockmenneken uit
Groenstraat in de wijk Übach-Overworms,
werd op grond van de verklaringen van
Peter Douven van Chêvremont, die reeds
meerdere malen genoemd is, tegelijk met
Michael Wintgens in Herzogenrath gearres-
teerd. In tegenstelling met deze legde hij
op de pijnbank een uitvoerige bekentenis af
en noemde vooral de namen van vele met-
gezellen. Op die manier werd hij, zoo als de
schrijver van het dagboek van Kloosterrade
zich uitdrukt, de "praecipuus accusator com-
plicum" - de hoofdaanklager van zijn met-
gezellen; hij ging daarin zoover, dat hij zijn

75) V gl. hierbij bijlage I, beide dagboeken on-
der 20 Augustus 1744.

188

eigen vrouwen dochter van deelname be-
tichtte en aan den beul uitleverde. De schout

van Übach Adam Lodewijk Fabritius, 76) een
oudere broer van den abt Goswin Fabritius

van Kloosterrade, had het dus gemakkelijk;
zeer spoedig bevonden zich de misdadigers
van zijn district in verzekerde bewaring op
het kasteel te Herzogenrath. Talrijke con-
frontaties-77) van de roovers van Übach met
de gearresteerden uit Kerkrade, Herzogen-
ra th en de naburige ambten van Gulik brach-
ten 'n dergelijke opheldering in de zaak,
dat einde Augustus de processen beëindigd
werden en het vonnis werd uitgesproken.
Op 10 September 1743 had dan in Übach
een massa-terechtstelling plaats, wel d.e
grootste en verschrikkelijkste, die het land
's-Hertogenrode ooit gezien heeft. Tien arme

zondaars werden toe~ op afschuwelijke
wijze ter dood gebracht. Het waren de
volgende personen: Niclaes P. vulgo het
Blockmenneken, Odilia F. zijn vrouw, Chris-
toffel Kl., Jan K., Lenard E., Anna ~'., Ka-
tharina B., Reinier W., Gabriel B. en Jaco-
bus H. Het verschrikkelijkste lot onderging
Niclaes P. Men strekte hem uit op 'n kruis;
vervolgens werden hem achtereenvolgens
zijn beenen, armen en hoofd afgehakt en
tenslotte werden romp en ledematen op 'n
rad vastgemaakt. Een ander verbrandde men
z'n hand (vgl. de terechtstelling van Andries
C. in Kerkrade) en sloeg ze af; daarna werd
hij aan een paal geworgd en zijn lichaam op
'n rad gebonden, waaraan tenslotte ook de
verbrande hand werd vastgenageld. Twee
mannen en een vrouw werden aan 'de paal

geworgd en toen tot asch verbrand; deze
straf kregen zij wegens heiligschennende
misdaden en schending van kerken. Drie
mannen en 2 vrouwen werden aan de galg
opgehangen. De t8-jarige dochter van het
Blockmenneken, Maria P., werd wegens haar
jeugdige leeftijd en omdat zij klaarblijkelijk

76) V gl. hierbij bijlage I, dagboek van Kloos-
terrade onder 10 September 1743. Adam Lodewijk
Fabritius stamde uit 'n oude schouten-familie uit
het land Valkenburg, die dit ambt daar bijna 200
jaren bekleedde.

77) V gl. hierbij bijlage I, dagboek van Kloos-
terrade onder 22 en 23 Juli 1743, en de talrijke
documenten in de Crimineele Gedingen van
Kerkrade 1713/44 in het rijksarchief Maastricht.



verleid was, met roeden gegeeseld, met
gloeiende ijzers op haar rug gebrandmerkt
en daarna voor altijd uit het gebied Übach
verbannen. De schrijver van Kloosterrade
vermeldt, dat allen goed voorbereid stierven
en ondanks het besluit, dat zij van te voren
genomen hadden, op de plaats der terecht-
stelling hun vroegere verklaringen niet her-
riepen.

Het bericht van deze massa-terechtstel-

ling had een ontelbare menigte nieuwsgieri-
gen op de been gebracht; men zag hier per-
sonen uit elke stand, jong en oud, vrouwen
en mannen, die over een afstand van 6 mij-
len naar de afgelegen hei van Heerlen wa-
ren toegesneld, om dit ontzettende schouw-
spel met eigen oogen te zien; voor ons ge-
voel een eigenaardig vermaak! De menschen
uit die tijd moeten wel sterke zenuwen

hebben gehad! Onwillekeurig denkt men aan
de woorden, die Goethe in zijn onsterfelijk
epos "Hermann und Dorothea" den apothe-
ker in de mond legt:

"So sind die Menschen, fürwahr! Und einer
ist doch wie der andre,

Dass er zu gaffen sich freut, wenn den
Nächsten ein Unglück befället!

Läuft doch jeder, die Flamme zu sehn, die

verderblich emporschlägt.
leder, den armen Verbrecher, der peinlich

. zum Tode geführt wird.
---------------

Unverzeihlich find ich den Leichtsinn; doch
liegt er im Menschen!"

De hierboven beschreven terechtstelling
wierp in het land veel stof op. Talrijke klach-
ten werden tot het centraal-bestuur van de

Oostenrijksche Nederlanden gericht. In
Brussel schonk men er gehoor aan. Men
dreigde, de beslissing van de nog overblij-
vende processen bij het hoogste gerechtshof
te Brussel aanhangig te maken. Adam Lode-
wijk Fabritius, 78) die als commissaris van de
landsstenden naar Brussel ging, had meer
dan een maand werk om de bezwaren van

de Brusselsche centrale overheid weg te ne-
men en de processen tegen de rooverbende

78) V gl. bijlage !, dagboek van Kloosterrade
onder 28 Februari 1744.
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die intusschen niet waren voortgezet, weer
op gang te brengen.

Bij de bevolking van het kwartier Over-
worms is de herinnering aan de bovenver-
haalde gruwelijke terechtstelling nog niet ver-
dwenen. Zij leeft nog voort in een volkssage,
welke verhaalt dat in duistere nachten soms

een vurige wagen met geweldige snelheid
over de uitgestrekte hei raast. Op de wagen
zijn duidelijk 10 vurige gestalten, voor 'n deel
zonder hoofd, te zien.

Dit zijn volgens het volksgeloof de uit de
vlammenzee omhoog gestegen zielen van de
arme zondaars, die voor 200 jaren op zoo
gruwelijke wijze zijn terechtgesteld!

In Übach had nog een terechtstelling
plaats, en wel op 26 Februari 1745. Het gaat
hier om Jacob T., die aan de galg werd op-
gehangen.

In de ba.nk Übach waren 2 gerechtsplaat-
sen. De eene, bestemd voor de eigenlijke
parochie Übach, lag ten zuiden van het dorp
op een heuvel, niet ver van de gerechtsplaats
van Merkstein, de andere in de hei van
Heerlen en was bestemd voor het kwartier
Overworms. Daar hadden' in de eerste bok-

kerijdersperiode de executies plaats, omdat
de meeste misdadigers uit Groenstraat en
omgeving afkomstig waren.

Interessant is ook de opsomming van de
kosten der processen, die Ü;gen de veroor-
deelden van Übach gevoerd zijn. 79) Deze
bedroegen in totaal 543 pattacons, voor die
tijd een zeer groote som, waarvan de schout
Fabritius 170 pattacons kreeg, de griffier
Corneli 174, de gerechtsdienaar 32 en de 6
schepenen de rest. Hierbij is nog op te mer-
ken, dat bij deze som de kosten voor den
procureur, de advocaten en den beul met zijn
knechten niet inbegrepen zijn. Bovenge-
noemde som schijnt inzooverre geweldig
hoog, als men ze vergelijkt met de gezamen-
lijke gerechtskosten van de rechtbanken

Kerkrade, Merkstein, Übach en Herzogen-
rath, die op 14 Juni 1744 in totaal ter waarde
van 1040 pattacons worden opgegeven, even-
eens zonder de kosten voor den procureur

79) Staatsarchief Düsseldorf, Limburger Proto-
collen, gerecht Übach: Extract uyt die Staeten
van die gerichtscosten der Crimineel en van Übach,
1743.



enz. Op te merken is evenwel nog, dat men
belangrijke bedragen geschrapt had, om
opzien en protesten te vermijden, wanneer
ze aan de vergadering der landsstenden wer-
den voorgelegd. 8°)

De rechtbanken in het land van Valken-

burg, Oostenrijksch gebied.

De schurken, die in het land 's-Hertogen-
rode gearresteerd waren, hadden op de pijn-
bank ook hun metgezellen uit het naburige
Valkenburg verraden; zoo kwam het dan
ook daar in de loop van het jaar 1743 tot
een algemeen optreden der rechtbanken
tegen de hier wonende roovers. In Schaes-
berg (Scheidt of Prickartscheidt) hadden
kort achter elkaar 2 massa-terechtstellingen
plaats, n.l. op 16 September, toen 10 misda-
digers werden terechtgesteld, en op 21 Oc-
tober 1743, toen 6 andere booswichten voor
hun misdaden moesten boeten. Onder hen
bevond zich ook de dichter van ons Neder-

landsch gedicht, Peter Cas par Coenigs of
Coning.

In Schaesberg stierven toen ook-een vrouw
en haar schoonzoon een verschrikkelijke
dood; zij hadden het meisje waaraan de
laatste zich vergrepen had, samen gedood,
om de misdaad te verbergen. De man werd
levend gevierendeeld. Op 12 November wer-
den in Hoensbroek 6 roovers terechtgesteld;
onder hen bevonden zich 4 leden van de

familie Ponts, n.l. de oude vilder Matthijs
Ponts, volgens sommigen de hoofdman der
bende, zijn zonen Heinrich en Peter Ponts,
en zijn dochter Gertrud Ponts. Het vonnis
tegen den ouden Ponts somt een heele reeks

van misdaden op, die hij zelf had bekend 81)

1 en 2) Poging tot diefstal in de pastorie
te Schaesberg en bij Heinrich Dautzenbergh
op den Lichtenberg. .

3) In de pastorie te Marienberg.

5.

8°) V gl. de brief van den Schout van Übach
Lodewijk Fabritius aan den abt van Kloosterrade,
den primas van de landsstenden van Herzogen-
rath, van 14 Juli 1744, in het archief Rolduc, por-
tefeuille:; Briefwisseling van den abt Rauschaw.

81) V gl. hierbij het archiefstuk in het rijksar-
chief te Maastricht: Spaansch land van Valken-
burg, Schepenbank Hoensbroek. Crimineele ge-
dingen 1743.

190

4) Bij Anna Sypekotten te Zweibruggen;
hierbij noemt hij nog de volgende'kamera-
den: de gebroeders Wijn en Hendrik M. van
Merkelbeek, Lenart en Jan, den "fluyter van
Brunssum", Peter U. en Sch. van Schinveld,
Martinke de speelman uit Doenrade en Joes
C. vulgo de "roode speelman", een vilder van
Nagelbeek.

5) Bij Hendrik Luythen in Hoensbroek.

6) Bij Jan Keulaerts aan de .3 Vogels,
waar nog deelnamen: Steven en Bavo, de
zadelmakers ("haemmaeckers") van ter
Voorst in Nuth en Hendrik Ponts.

7) Bij Michel Pijpers op den gher onder
Heerlen.

8) Diefstal en moord bij den beukeboom
te Limbricht. Hier nam zijn schoondochter
Gertruydt, de vrouw van zijn zoon Johannes,
er aan deel, als man verkleed en met een

zakpistool gewapend; eveneens zijn zwager
Bernard uit Neustadt, .die ook gewapend
was.

9-18) 10 Kerkdiefstallen, n.l. in Freialden-

hoven, Übach, Eygelshoven, Schaesberg, Am-
stenrade, Winandsrade, Spaubeek, Brunssum,
Neustadt en Marienberg. In Übach wa~ er
ook een kerel bij met een galon aan z'n hoed;
Matthijs Ponts meent dat hij officier zou
geweest zijn. In Eygelshoven behoorde Jan
\V. van Brachelen tot de partij.

19) Diefstal van 2 paarden in de laat-
ste zomer in de wei van den Aldenhof te
Hoensbroek. Hier behoorden nog tot de par-
tij: zijn zoon Johannes Ponts, diens vrouw
Anna Gertraud, Mechel, dochter van Me-
vissen Trijn uit Klinkheide in het land ter
Heyden, Lambert W. vulgo de Reuben-
schijter en Nicolaes E. uyt ter Rütsch bei
Groenstraat.

20) Diefstal van boter bij Reyner te
Brunssum.

21) Diefstal van boter bij den schoen-
maker H enricus te Brunssum.

22) Diefstal van boter op de hoeve
Hoenshuys.

23) Diefstal van boter bij Lambert De-
bets te Amstenrade.

24) Twee pogingen tot inbraak bij Dros-
sard Duyckers te Raath.



25) Diefstal van boter bij Matthijs Hout-
vast te Gryssegrubben.

26) Diefstal van boter bij Lisbeth Frissen
te Hommert.

27) Een niet nader aangegeven diefstal
te Loverich, in het land Gulik.

De straf, die de 4 leden van de familie
Ponts op 12 November 1743 ondergingen,
was verschrikkelijk; zij overtrof alles, wat
tot dan toe had plaats gehad: De oude vilder
werd gevierendeeld, zijn zonen werden le-
vend van onder naar boven geradbraakt en
zijn dochter Gertrud levend verbrand.

Ook in Schinnen en Amstenrade hadden
in de maanden November en December tal-
rijke terechtstellingen plaats, o.a. in Schin-
nen 5, en evenzooveel in Amstenrade. 82)

Deze vreeselijke vonnissen joegen de leden
der bende, die zich nog in vrijheid bevonden,
geweldige schrik aan. Velen vluchtten of

hielden zich stil in het verborgene. 83) Na al

H2) Zie bijlage I: Dagboek van Afden onder
12 November en 14 December 1743; dagboek van
Kloosterrade onder 30 November 1743. Voor de
rest verwijs ik nogmaals naar het vaker geciteerde
boek van Henry Pij Is, ,burgemeester van Schinnen,
waarin de gebeurtenissen in het land van Val-
ken burg uitvoerig beschreven zijn aan de hand
van het aktenmateriaal.

H3) In het archief der schepenbank Hoensbroek
in het rijksarchief Maastricht bevinden zich nog
'n paar processtukken uit 1740. Het betreft be-
kentenissen van 'n zekere Ida M., ook Ida van
Dyck genoemd uit Maeseyck, en van 'n zekeren.
Ernestus Mistorius. Eerstgenoemde, die tot de
Maasbende behoorde, had met haar moeder, haar
broeder Guillam, een zekeren Tossaint, den lan-
gen Mathys, Koop den duyvel, Peter van Rothem,
Helmus den speelman, Lisbeth, de vrouw van
Tossaint, Anne Iermecke de Graeff, de vrouw
van een zekeren Philip, Jan B. vulgo het viusken,
het swart Jent je en het smet je Jan van Maas-
tricht in Bree en Stockhem gestolen, en ook ver-
schillende kerkdiefstallen o.a. in Rothem, ge-
pleegd. Het gestolen goed werd bij een jood in
Meerssen verkocht. Mistorius bekende. op !:Ie pijn-
bank op 4 April 1740, met Johannes den 'mande-
maker en Christian O. een inbraak in het Pan-
huys te Abshoven te hebben gepleegd, verder een
diefstal te Rijkholt bij Maastricht, een inbraak in
een herberg te Kerkrade, waaraan ook zijn zwager
\Vilhelmus J. deelgenomen had en ook een roof
in Haaren bij Aken. Het gestolene werd bij den
jood Joseph in Heerlen verkocht, die als heler
ver in de omtrek bekend stond. In 't geheel
had men 5 kerels en 2 vrouwen in het Panhuys
te Hoensbroek gevangen genomen. De mannen
werden opgehangen, de vrouwen gegeeseld en uit
het land verbannen.

Tot deze Maasbende, die haar zetel in Wit tem
had, behoorde ook het echtpaar Henricus Cörver
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deze vreeselijke terechtstellingen in de lan-
den van Overmaas verflauwde in het begin
van 1745 het optreden der rechtbanken. De
laatste executie, die aan leden van de eerste
bende voltrokken werd, had, zooals wij za-
gen, op 22 Februari in Übach plaats. In de
kerker te Herzogenrath versmachtten nu,
volgens het dagboek van Kloosterrade,84)
nog 6 misdadigers, waarvan er 5 uit Kerk-
rade en 1 uit iJbach afkomstig waren. Hun
lot is niet bekend. Noch de processtukken,
noch de beide dagboeken berichten iets hier-
over. Het schijnt alsof de hoogdrossaarden
op aandringen van het Brusselsche centraal-
bestuur op 'n spoedig afbreken der proces-
sen gestaan hebben. Dit blijkt duidelijk uit
een brief van den hoog drossaard Baron von

uit Abshoven en PetronelIa vulgo Pett Timmer-
mans. Deze twee had men van schuld overtuigd,
dat zij deeJgenomen hadden aan de geweldda-
dige inbraak in Magerau, bij den pastoor in Flo-
dorp, en ook aan de kerkdiefstallen te Amsten-
rade, Gangelt, Oirsbeek, Schinveld, Spaubeek en
Jabeek. Zij hadden zich echter te juister tijd in
veiligheid gesteld en waren naar Aken gegaan,
waar zij een eerbaar leven leidden.

Zij werden echter ontdekt en van Montfort en
Echt uit, waar verschillende medeplichtigen
terechtgesteld waren, bij de' schepenbank van
Aken aangeklaagd en op bevel van de rechtbank
aldaar gearresteerd en veroordeeld. V gl. een vlug-
schrift, dat zich in het rijksarchief te Maastricht
bevindt:

"Abschroeckendes Beyspiel in der entsetzlichen
alhier zu Aachen JO Junü 1750 vorgegangenen
Execution Henrichen Cörver !1:ewesen Abdecker
ader Schinder hieselbst und déssen Weib Petro-
nella Timmermans, gedruckt und zu fin den bey
J. W. Muller Stadt-Buchdruckern". Het vonnis
van de Schepenbank bepaalt "zu ihrer wohlver-
dienten straffe, und andern zum abschröcklichen
exempel, Er Heinrich Corver ahn einen holtzinen
pfahl zu stellen, darahn zu strangulieren, forth sol-
cher gestalt vom leben zum Todt zu bringen,
sodan desselben Cörper zu verbrennen = undt
sie' Petronella Timmermans mU dem schwerdt
vom leben zum Todt hinzurichtenund nach voll-
streckter execution deroselben Kopf auff einer
stang zu stellen, undt der corper auff ein radt
zu legen = undt zu flechten seyen. Allermassen
wir scheffenmeister = undt scheffen dieses Kö-
niglichen = stuhls =, und freyen Reichs Sta tt
Aachen hiemit zu recht erkennen, undt zum
Todt verdammen, undt solches mil lautenden
Glocken, undt bey Verfolg cum expensis.

Ua publ. von der Scheffen Cammer der mUtler
finster hinauss den JOten Junij 1750".

Vgl. hierbij nog de Sententiae criminales van
de schepenbank van Aken 1660-1776, in het
stadsarchieL te Aken.

84) V gl. bijlage 1. dagboek van Kloosterrade
onder 28 Januari 1745.



Berghe von Trips van 30 Januari 1745 aan
de landsstenden van Herzogenrath. 85) Hier-
in verklaarde hij de kwestie der gevangenen
als ten einde en liet het aan de Staten over

om aangaande de opheffing van de mili-
taire bewaking op het kasteel te Herzogen-
rath een afdoend besluit te nemen, temeer

daar ook de gouverneur van Limburg, Mar-
quis von Bournonville, de soldaten dringend
voor verdedigingswerken in de stad Limburg
noodig had. Hiertegen protesteerden de
schouten van het land, vooral Peter Caspar
Poyck, de officier van Merkstein, en wezen
erop in een gezamenlijk onderteekende brief
aan den hoog drossaard, dat de onderzoekin-
gen betreffende de gevangenen als ook be-
treffende de bende zelf nog lang niet ten
einde waren en dat men er dus niet aan kon

denken, de wacht uit Herzogenrath te ont-
slaan 86). Inderdaad bleven de soldaten nog
tot in de zomer van 1745 op het kasteel
te 's-Hertogenrode,87) maar de processen
gingen niet meer door. De krijgsverrichtin-
gen, waardoor nu in het land voortdurende
troepenbewegingen, inkwartieringen en win-
terkwartieren plaats hadden, veroorzaak-
ten nieuwe zorgen en vestigden de aandacht
van de plaatselijke overheden op andere din-
gen. Feitelijk was immers de bende van het
tooneel verdwenen. Zij, die niet gevlucht
waren, hielden zich rustig en vermeden alles
wat de aandacht kon trekken. Zoo zetten

dan de overheden voor goed een streep on-
der deze verschrikkelijke en onaangename
gebeurtenissen, en in de statenvergadering
van 11 Mei 1745,88), waarin de landsontvan-
ger P. C. Poyck de statenleden zijn rekening
voorlegde, werd ook de droevige balans van
de processen tegen de leden der eerste ben-
de opgemaakt: allereerst moesten nog eenige
bedragen van de rekening achteraf goedge-
ketIrd worden. Zoo kreeg 't convent van het

H5) V g!. de brief van den hoog drossaard aan
prelaat Rauschaw van Kloosterrade als primas der
landsstenden van Herzogenra th; Archief Rolduc,
portefeuille: briefwisseling van den abt Rauschaw.

8.) Zie de letterlijke inhoud van het verzoek-
schrift van 1 Februari 1745 in het archief Rolduc,
portefeuille: briefwisseling Abt Rauschaw.

H7) V g!. het protocol van de vergadering der
landsstenden' vàn Herzogenrath onder No. 2, ar-
chief Rolduc, portefeuille 50.

8H) Zie nota 87.
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Franciscanenklooster te Aken 45 pattacons,
de paters, die de terechtgesteld en geestelijke
bijstand hadden verleend, een douceur van
20 pattacons en meester Dillenbourg (Till-
burg) de beul van Aken, H9) die met zijn
knechten de arme zondaars ter dood had

gebracht, een resteerend bedrag van 86 pat-
tacons en 2 schillingen. Vervolgens bracht
de schout van Übach in de vergadering ver-
slag uit, dat de terechtgestelde Niclaes P.
vulgo het Blockmenneken en zijn eveneens
terechtgestelde vrouw Odilia F. "naergelae-
ten hebben onder andere twee kleene jongs-
kens, dewelcke nootsaeckelyck moeten on-
derhouden worden en in de vreese godes
opgetrocken worden". Men besloot, aan de
vrouw van Johannes F., hun tante, die de
weezen moest onderhouden, hiervoor jaar-
lijks 20 pattacons uit te betalen. Nog 30
andere pattacons werden jaarlijks uitgetrok-
ken voor het onderhoud van 3 andere weezen

van terechtgestelden uit de bank Kerkrade,
n.I. van de achtergebleven kinderen van
Christian Gielen en Hans Willem S. uit de

wijk Kohlberg. 9°)
De kosten, die hierdoor ontstonden, moes-

ten op de afzonderlijke banken van het land

H9) Nikolaus Dillenbourg (Tillburg) was in de
jaren 1734-1778 beul van de vrije rijksstad Aken.
Hij legde op 2& Mei 1734 de voorgeschreven
eed af (vg!. Groot eed boek van de stad Aken).
Hij mocht met goedkeuring van de raad ook
buiten de stad terechtstellingen uitvoeren, en in-
derdaad heeft hij ook alle bokkerijders van de
landen 's-Hertogenrode en Valken burg terechtge-
steld, en ook de talrijke folteringen verricht.
Het heeft de schijn, dat zijn bedrijf hier in het
land niet in die mate geminacht was, als in
andere streken. Bij zijn aankomst werd hij door
de schutters afgehaald en naar zijn kwartier ge-
bracht. Daar gebruikte hij en zijn knechten de
maaltijd, waarbij wijn geschonken werd, zooals de
rekeningen het uitwijzen. Het was niet zijn taak,
zelfmoordenaars aan de galg te hangen. Dit ver-
nederende werk geschiedde door de vilders (vg!.
het geval Arnoldus Paffen). Evenals Dillenbourg
werkzaam was in de Oostenrijksche gebieden van
de landen Overmaas, zoo trad zijn collega te
Maastricht op in het hoogheidsgebied der Gene-
rale Staten.

9°) Het geval van Hans Willem S. bewijst dui-
delijk, dat in Kerkrade meer personen terechtge-
steld werden dan uit het aktenmateriaal en de
beide dagboeken blijkt. Hans Willem S. wordt in
de protocollen van de foltering meerdere malen
vermeld, maar van een proces tegen hem is geen
spoor te vinden. Enkel en alleen het protocol der
landsstenden bewijst, dat hij werd terechtgesteld.



verhaald worden, omdat de confiscaties der
goederen van de meestal arme terechtgestel- '
den en het geld dat uit de verkoop verkre-
gen was, lang niet voldoende waren om dt<
proceskosten te dekken. Aldus beteekende
de vergadering der Staten van 11 Mei 1745
de liquidatie van de onderneming tegen de
eerste bokkerijdersbende en een zeer treu-
rige afloop van de verschrikkelijke gebeur-
tenissen, die zich in de jaren 1741-1745 in
de landen Overmaas hadden afgespeeld, en
die de bewoners van deze en naburige land-
streken voortdurend in opschudding had-
den gebracht. De bende was van het too-
neel harer werkzaamheden verdwenen; zij
scheen uitgeroeid te zijn. Maar dat was toch
niet het geval, want vanaf 1752 kan men n.l.
weer een, zij het dan ook zwak, optreden
der rooverbende constateeren, die dan van-
af + 1760 tot een tweede, veel sterkere en
schrikwekkender activiteit leidde, zelfs met
geheel nieuwe verschijnselen, onder leiding
van den bekenden chirurg van Herzogenrath,
Joseph Kirchhoffs. Hierover zal, zoo God
het wil, in het jaarboek 1939 gesproken wor-
den.

V. DE ZOOGENAAMDE EERSTE BOK-
KERIJDERSPERIODE IN HET LICHT

DER CRITIEK.

Dat in een gebied als het land 's-Hertogen-
rode, dat het kleinste was van de drie landen
Overmaas - voorzichtig geschat telde het
n.l. omstreeks 1740 niet meer dan 7000 zie-
len 91) - in een spanne tijds van 1741-1745
ecn zoo geweldig groot aantal crimineele ge-
vallen door de rechtbanken van het land be-

handeld werd, moet opvallen en, heeft ook in

C1) Volgens een statistiek uit het begin van de
Fransche overheersching (1795) telden de gemeen-
ten van het vroegere land 's-Hertogenrode, Oos-
tenrijksch gebied, zonder Simpelveld en Bocholtz,
als ook de beide heerlijkheden Rimburg en Als-
dorf 8065 zielen. Wanneer men nu bedenkt, dat
omstreeks 1770 het bevolkingscijfer snel steeg,
tengevolge van de van jaar tot jaar groeiende
beteekenis van de mijnbouw en van de algemeene
verbetering in de maatschappelijke toestand, die
daarmee gepaard ging, (Kerkrade b.v., dat na 1763
slechts 2375 inwoners had, telt in 1795 reeds 3180
zielen!), dan is voor het jaar 1740 het getal van
de inwoners van het land n.l. 7000, misschien
eerder te hoog dan te laag aangegeven.
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die tijd de overheden en allen die tot oor-
deelen in staat waren, tot nadenken gestemd.
In het begin is er reeds op gewezen, dat de
bevolking tengevolge van de vele vooraf-
gaande oorlogstroebelen met hun eindelooze
nasleep van ellende, inkwartieringen, oor-
logsschattingen en belastingen geheel ver-
armd was en in haar breedste lagen aan een
volledige ondergang ten prooi was. Vele
van de totaal verarmde inwoners leefden als
vagebonden, sloten zich bij vreemd gespuis
aan en brachten zoo de openbare orde en
veiligheid in gevaar. De juiste redenen voor
deze verschrikkelijke criminaliteit lagen ech-
ter dieper. Men moet ze zoeken in de zeer
ongunstige sociale toestand e.n in de lage
trap van beschaving, waarop de groote massa
van de plattelandsbevolking van die tijd
stond. Laten wij eerst de sociale verhoudin-
gen van het land nagaan:

Het voornaamste bedrijf der bevolking van
het land vormde de landbouw. Afgezien van
de weinige riddergoederen en de pachthoe-
ven van de abdij Kloosterrade, die eenige
beteekenis hadden en voo~ die tijd model-
bedrijven waren, betrof het hier kleinere en
heel kleine hoeven, die gedeeltelijk eigendom,
gedeeltelijk gepacht waren. Het bedrijfs-
materiaal was onvoldoende en de ma-

nier van werken slordig en oppervlakkig.
Daaruit is te verklaren, dat d'e oogsten dik-
wijls weinig bevredigend waren of lang niet
dat opbrachten, wat men, gezien de kwali-
teit van de grond, had kunnen bereiken.
Ook met de veeteelt was het slecht gesteld.
Het vee was dikwijls minderwaardig, het
voeren der dieren niet onberispelijk en de
opbrengst gering; vooral zag het er slecht
uit in de stallen, omdat de dieren meestal
in dompige, vochtige en ongezonde ruimten
ondergebracht waren. Geen wonder dan ook,
dat vele besmettelijke ziekten, vooral de ge-
vreesde runderpest, de veestapel teisterden
en de groote sterfte onder het hoornvee de
kleine bezitters bij massa's tot de bedelstaf
bracht.

Zoo ook was het met de voornaamste in-
dustrietak van het land, de mijnbouw, ge-
steld, die vooral in de bank Kerkrade en in
de aangrenzende gebieden van stad en vrij-
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heid van ;s-Hertogenrode van oudsher uit-
geoefend werd. Ten tijde van het optreden
der eerste bende werden hier door talrijke
kleine "Köhlergesellschaften" z.g.n. "Socie-
teiten", kolen ontgonnen met totaal onvol-
doende middelen. Omdat men tengevolge
van de sinds eeuwen b6dreven mijnbouw
al lang met de ondergrondsche ontginning
was aangevangen en men met kolenaders
die diep onder de grond van het Wormdal
lagen, moest beginnen, groeiden de moeilijk-
heden, die door het water veroorzaakt wa-

ren, geweldig, temeer omdat de Koelers het
kapitaal niet hadden, om de noodzakelijke
waterloozings-machines op te stellen. Bij het
begin van de eerste Bokkerijdersperiode was
derhalve de toestand in de plaatselijke
mijnbouw bepaald catastrophaal 92); vele be-
drijven moesten stil gelegd worden; andere
zagen zich gedwongen hun bedrijf in te per-
ken. De productie daalde met de dag, de
kolenprijzen gingen omhoog, en werkloos-
heid was het verder gevolg. Ook het hand-
werk kwijnde hierdoor ten zeerste.

Als gevolg van deze ongunstige maat-
schappelijke toestanden heerschte groote
werkloosheid onder de bevolking, en de el-
lendige toestand, die door de voorafgegane
oorlogstroebelen was geschapen, nam zien-
deroogen toe. Dat nu hierdoor menigeen
tot misdaden werd gebracht, is gemakkelijk
te begrijpen. Wanneer men de protocollen
van het verhoor der gevangenen nagaat, dan
stoot men telkens op verklaringen, dat de
gearresteerden geen werk konden vinden.
Anderen geven als bron van bestaan op het
occasioneel werken als knecht, weer ande-
ren houden zich met heel eigenaardige din-
gen bezig zoo b.v. Christian Geilen, die ver-
klaart dat hij door "het vangen van mout-
hoeveis" in zijn onderhoud voorzien heeft.

Ook de cultureele toestand, die in het

92) In 1741, dus bij 'het begin der processen
tegen de eerste bende, besloot de abdij Klooster-
rade, aan de onhoudbare toestanden in de plaat-
selijke mijnbouw een einde te maken en de ont-
ginning op hun grondgebied zelf ter hand te ne-
men, met het doel de geheele mijnbouw van het
land in eigen beheer te vereenigen. Dit doel was
bij het binnenrukken der Franschen bijna verwer-
kelijkt. V gl. hierbij mijn artikel: Over de mijn-
bouw der abdij Kloosterrade, in het jaarboek van
Rolduc 1937.
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land bij de bevolking heerschte, liet veel te
wenschen over. De woningtoestanden waren
zoo slecht als men zich maar denken kan en

menschonwaardig. Tengevolge daarvan slen-
terden de menschen tot diep in de nacht in
de open lucht rond, anderen lagen tot 's mor-
gens vroeg in de herbergen en kortten de
tijd met het drinken van bier en brandewijn
en met het kaartspel; de opgeschoten jon-
gens zwierven nog laat onder veel lawaai in
de plaatsen rond en klopten de jonge meis-
jes wakker om te vrijen. Onschuldig ver-
maak op Zon- en feestdagen kende men niet;
dansen en drinkgelagen in de herbergen, die
meestal in vechtpartijen eindigden, waren
aan de orde van de dag, zoodat .tenslotte
de overheden met zware straffen tegen der-
gelijke excessen moesten optreden. Ook de
vele kermissen, die elkaar opvolgden, bevor-
derden de heerschende onmatigheid en ge-
notzucht. Over 't algemeen leefde de bevol-
king versuft en onverschillig. Schoolbezoek
was er nauwelijks; de meeste bewoners van
het land waren analphabeten; slechts zelden
komt het voor, dat een der gevangenen zijn
naam kan schrijven. De onwetendheid op
godsdienstig gebied was schrikbarend, en
met de moraal was het over het algemeen
zeer slecht gesteld. Het kerkbezoek was wel
tamelijk regelmatig, maar toch was het reli-
gieuse leven der meeste menschen slechts
uiterlijk. Het kwam derhalve bij de bende
ook tot talrijke inbraken in de kerken, waar-
bij zware heiligschennis sen bedreven werden.

Het waren zeker geen mooie tijden, waar-
in zich de in dit werk beschreven gebeur-
tenissen afspeelden. Zoo heeft dus deze tijd
van de bevallige rococo, die wij ons dikwijls
voorstellen als de wereld van mooie en ga-
lante vrouwen, die met pruiken en kleeding
volgens de mode voortschrijden, een zeer be-
denkelijke bijsmaak, wanneer wij de ellende
beschouwen, waarin in die tijd de breedste

lagen der bevolking leefden.
Tot slot nog een kort woord over de

rechtspraak in die dagen. Op de schreeu-
wende wantoestanden, die hier heerschten,

is reeds in een andere samenhang herhaal-
delijk gewezen. De juristen van het land, die

hun vorming aan de universiteit te Leuven



gekregen hadden, hielden zich bij de recht-
spraak streng aan de z.g.n. Carolina, 93) de
verordening van het pijnlijke halsgerecht van
Karel V, welke in de eerste plaats het straf-
proces regelde, maar ook een heele reeks
strafrechterlijke bepalingen inhield. Voor ons
gevoel werkt vooral de onverbiddelijke toe-
passing der foltering afstootend, en men kan
wel met zekerheid aannemen, dat menige
gevangene bij de foltering dingen heeft ge-
zegd, die hij niet gedaan heeft, en zoodoende
onschuldig is terechtgesteld. Ook de open-
bare executies, die, zools wij zagen, gedeel-
telijk met uitgezochte wreedheid werden vol-
trokken, enkel en alleen gedicteerd door het
streven om 'n zoo sterk mogelijk afschrik-
wekkend voorbeeld te stellen, keuren wij ten
strengste af. Eindelijk is ook zeer veel te
laken in de methode bij de processen en in

93) Carolina is 'n afkorting van Constitutio
criminalis Carolina (C. C. C.). Zij werd gepubli-
ceerd in 1532 en in de 18e eeuw door nog slechts
eenige rechtsfaculteiten voorgestaan. Zoo huldig-
de men o.a. aan de universiteit van Keulen des-
tijds veel mildere rechtsprinciepen. Daaruit is te
verklaren, dat de daar opgeleide juristen o.a. die
uit het naburige land Gulik, veel menschelijker
oordeelden.
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de toestand bij de plaatselijke rechtbanken.
Van de eene kant zien wij een overhaast
optreden, van de andere kant 'n zich ver-
liezen in juridische spitsvondigheden. Ten-
slotte waren de kleine rechtbanken met haar
echt primitieve mogelijkheden om de ge-
vangenen onder te brengen, op geenerlei
wijze berekend voor de taak, waarvoor zij
zich bij de behandeling der talrijke pro-
cessen gesteld zagen. Zoo was het mogelijk,
dat zij, die zich in voorarrest bevonden, niet
alleen met elkaar voortdurend in contact
stonden, maar ook zich met de buitenwereld
konden verstaan, allemaal dingen, die een
ordelijk voeren der processen van het begin
àf twijfelachtig moesten makel~l.

Met deze korte terugblik op de eerste
bokkerijdersperiode en haar onverkwikke-
lijke uitwerKingen bij allen die erbij betrok-
ken waren, als ook voor het land, sluit ik
mijn uiteenzettingen van dit jaar.

Dr. WIL HELM GIERLICHS,
Herzogenrath.



DAGBOEK VAN AFDEN.

BIJLAGE I

DAGBOEK VAN KLOOSTERRADE.

Diarium rerum praecipuarum, quae gesta fue-
runt in parochia de Aeffden, a tempore, quo ego
Henricus Thimister Can. Reg. Abbat. Rodens. in
illam fui introductus.

(Van Juni 1735 tot Mei 1759.)

1735, 3 N ovembris.

Hac praeterita nocte fures intrarunt in eccle-
siam de Merckstein, nihil tarnen deportaverunt nisi
duas albas ibi pendentes cum superpelliceo; tenta-
runt perfringere ianuam turris, ubi cahces erant
absconditae, sed res non successit.

1737, 27 Januarii.

Hoc mane inventa fuit per vim aperta janua
chori sacelli S. Leonardi, nihil tarnen inde fuit
ablatum, sed tantum duo trunci per vim reserati,
unius scilicet perfracta sera, alter totus confractus;
in neutro tarnen potuerunt esse oblata, eo quod
duobus diebus ante inde sumpta fuerint.

1737, 19 Februarii.

Hac nocte, cum mansissem Aquisgrani, circa
medium undecimae auditi sunt fures vagari circa
domum pastoralem in horto, et cum oeconoma
esset in parvo meo cubiculo et curasset perspici
per fenestram, etiam visus fuit unus ambulare per
horturn, sed per excitatum interius tumulturn
discesserunt, post quod de nocte semper lumen
turn in uno, turn in alio cubiculo collocari iussi.

1738, 5 Novembris.

Hac nocte circa secundam intrarunt fures in
magnam aulam nostr'am, in qua, cum nihil inveni-
rent, neque etiam ex ea ad alia loca penetrare
possent, iterum exierunt et dein perfregerunt per
fenestras in musaeum, ubi praeter aliquos libros
non erant nisi tri a paria calceorum, quorum duo
cum annulis asportarunt relicto uno pari in mensa,
quod au dito strepitu, quem excitavi, deserere
debuerunt. Abstulerunt etiam duo frusta carnis
vervexinae, quae coquamea extra ad fenestram
in horto appenderat ad illam melius conservan-
dam. Intraverunt in horturn, ubi anno praeterito,
scilicet ex platea per tectum secreti, et ianuam
ad plateam sera fracta iterum aperuerunt. Bene-
dictus Deus, qui nos et hac vice praeservavit.
Eadem nocte adhuc intrarunt duas domus in op-
posito, sed ubique turbati nihil acceperunt.

Diarium re rum memorabilium abbatiae Rodensis.
Begin 1740 tot 6 Sept. 1748.
Begin 1750 tot 24 April 1750.



DAGBOEK VAN AFDEN.

BIJLAGE I

DAGBOEK VAN KLOOSTERRADE.

Dagboek van de voornaamste gebeurtenissen,
die in de parochie Afden hebben plaats gehad,
vanaf het tijdstip, waarop ik Henricus Thimister,
Can. reg. der abdij Rolduc daar geïnstalleerd ben.

(Van Juni 1735 tot Mei 1759.)

1735, 3 November.

In de afgeloopen nacht zijn dieven de kerk van
Merkstein binnen gedrongen, maar zij hebben
niets meegenomen tenzij twee alben, die daar hin-
gen, met een superplie. Ze hebben wel getracht de
deur van de toren, waar de kelken opgeborgen
waren, te verbrijzelen, maar zonder succes.

1737, 27 Januari.

Van morgen vond men de deur, die toegang
geeft tot het koor van de S. Leonarduskapel, met
geweld opengebroken. Er is echter niets ont-
vreemd. Slechts twee offerblokken waren met ge-
weld geopend; een door verbreking van het slot,
het ander totaal verbrijzeld. In geen van beide
konden echter offerpenningen aanwezig zijn, daar
deze er twee dagen te voren uit genomen waren.

1737, 19 Februari.

Deze nacht - toen ik in Aken gebleven was -
omstreeks half elf heeft men dieven gehoord
rondom de pastorietuin. Toen de huishoudster in
mijn kleine slaapkamer was en door 't venster
keek, zag men er ook een door de tuin rondwan-
delen. Door echter binnen lawaai te schoppen
trokken ze af. Sindsdien heb ik 's nachts altijd in
verschillende vertrekken licht laten branden.

1738, 5 November.

Deze nacht omstreeks twee uur hebben dieven

een inbraak gepleegd in onze groote zaal. Daar zij
hierin niets vonden en ook niet van hier nllar
andere plaatsen konden doordringen, zijn ze er
weer uitgetrokken. Vervolgens zijn ze door de
vensters in 't studeervertrek ingebroken, waar
zich behalve wat boeken slechts drie paar schoe-
nen bevonden. Van deze namen ze er twee paar
met gespen mee. Het ander paar lieten ze op de
tafel liggen en moesten het, toen ze mij lawaai
hoorden maken, achterlaten. Ook namen zij twee
stukken schapenvleesch mee, die mijn keukenmeid
buiten aan 't venster in de tuin had opgehangen
om het goed te houden. Zij zijn evenals verleden
jaar de tuin binnengedrongen van de straat langs
het dak van 't privaat en hebben de deur aan de
straat, na 't slot verbroken te hebben, geopend.
God zij dank, die ons ook ditmaal gespaard
heeft. Dezelfde nacht hebben ze nog ingebroken
in twee huizen "aan de overkant, maar daar ze
overal gestoord werden hebben ze niets in handen
gekregen.

Dagboek van de voornaamste gebeurtenissen
van de abdij Rolduc.

De afzonderlijke fragmenten" loopen:
van begin 1740 tot 6 Sept. 1748.
van begin 1750 tot 24 April 1750.



1738, 20 Decembris.

Hoc mane circa tertiam intrarunt fures in pas-
toralem domurn. Cum enim absterriti fuissent

illud maturius facere, per lumen, quod usque ad
primam in cubiculo meo servaverunt accensum,
illo extincto inceperunt ascendere per murum
sive per parvum tecturn secreti versus plateam,
et existent es in horto aperuerunt ianuam horti,
quae ducit ad plateam; deinde aperuerunt fe-
nestram parvi cubiculi ibidem forti ligno - extra-
hentes et omnino excurvantes unum ex duobus
ferris - intraverunt duo aut tres in cubiculum non
sine strepitu excitato per lapsa et confraeta ibidem
pocuia, qui strepitus me excitavit aut saltem atten-
turn fecit. Cum vero nihil ibidem invenissent, in-
trarunt ambitum ten tantes aperire ianuam horti,
quam cum ita invenissent clausam, ut non nisi vi
aperire potuissent, venerunt usque ad cubiculum,
quod vocatur Salette, illud aperientes, ex quo
strepitu ego stans intus ad ianuam cubiculi mei
firmiter collegi esse fures, et sic pulsando et vo-
cando ancillas et deinde pulsando campanulam
meam coegi illos fugere et exire per eandeoc
fenestram, per quam intraverant, àbsque eo quod
quidquam asportaverint aut fuerint in parvo hypo-
causto meo, ubi erat calix, quo quotidie utor.
Benedico Deo, qui me custodivit et gratias ago
angelo meo custodi, qui me excitavit. Eadem
nocte tentarunt aliqui etiam intrare in pastoraturn
Rodensem et in aliam domum in oppido.

1739, 24 Januarii.

Hac nocte perfregerunt fures magnam januam
sacelli S. Le~nardi et aperuerunt truncum eidem
ianuae affixurn, auferentes inde oblata, quae non
potuerunt esse alicuius momenti. Abstulerunt
quoque ex altari unam ex candelis, sicut et aliquas
figuras turn ex cero turn ex ferro factas, quae
ibidem pendebant; ceteroquin nullum quod sciatur
intulerunt damnum.
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1740, 22 Augusti.

Occasione apprehensionis furis extranei et militis
seu equitis Hollandiae, qui post infractionem
domus et ablationem aliquarum vestium prope
nostrum molendinum in Baelsbruggen in eius
horto fuit captus et ductus in Kirchrode; proposi-
turn fuit Statibus et ab iis resolutum litem et

punitionem huius rei debere fieri sumptibus totius
Patriae ipsumque esse locandum et custodiendum
in carcere castri Rodaeducensis, ad queD;l locum
ductus est quarto post die.



1738, 20 December.

Van morgen omstreeks drie uur hebben dieven
een inbraak gepleegd in de pastorie. Zij hadden
't niet vroeger gewaagd wegens 't licht dat tot
één uur in mijn slaapkamer bleef branden. Toen
dit echter gedoofd was zijn ze begonnen over de
muur of over 't kleine dak van 't privaat langs
de straat te klimmen. Toen ze in de tuin waren
hebben ze de tuindeur, die toegang geeft tot de
straat, opengemaakt. Vervolgens hebben ze 't
venster van de kleine kamer aldaar opengestooten
met een stevig hout, terwijl ze een van de twee
tralies er uitgetrokken en geheel kromgebogen
hebben. Twee à drie zijn de kamer binnengedron-
gen, maar door 't laten vallen en breken van
glazen maakten ze zoo'n kabaal, dat ik wakker
werd. Daar hebben ze echter niets gevonden;
daarop zijn ze de gang ingegaan en hebben de
tuindeur trachten te openen. Toen ze deze echter
zóó vast op slot vonden, dat ze haar slechts met
geweld konden openmaken, zijn ze naar de kamer
gegaan, die Salette genoemd wordt. Uit 't rumoer
dat ontstond door 't openmaken van deze kon ik,
staande binnen voor de deur van mijn kamer,
met zekerheid opmaken, dat 't dieven waren. Ik
begon toen hevig te kloppen, op de meiden te
roepen en daarna met mijn bel te luiden, waarop
de inbrekers zich genoodzaakt zagen op de vlucht
te slaan en door hetzelfde venster te verdwijnen,
waardoor ze binnengekomen waren. Zij hebben
niets meegenomen, terwijl zij ook niet in mijn
klein hypocaustum, (haard) waar de kelk stond
die ik dagelijks gebruik, geweest zijn. Ik dank
God, die mij beschermd heeft, alsook mijn Engel-
bewaarder, die mij wakker gemaakt heeft. De-
zelfde nacht hebben ook eenigen geprobeerd in
te breken in de pastorie van Herzogenrath en
in een ander huis in de stad.

1739, 24 Januari.

Van nacht hebben dieven de groote deur van
de St. Leonarduskapel geforceerd en het offer-
blok, dat aan die deur bevestigd is, opengebroken.
Zij hebben de inhoud, die echter niet van eenig
belang geweest kan zijn, meegenomen. Ook heb-
ben ze een van de kandelaars van 't altaar gesto-
len, alsook enkele afbeeldingen van was en van
ijzer vervaardigd, die daar hingen. Overigens heb-
ben ze voor zoover bekend geen schade aange-
richt.
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1740, 22 Augustus.

Naar aanleiding van de inhechtenisneming van
een vreemden dief, een Hollandschen soldaat, die
bij een inbraak in een huis daar eenige kleeding-
stukken ontvreemd had in de buurt van onze mo-
len te Baelsbruggen, en daar in de tuin gegrepen
en naar Kerkrade gebracht was, besloten de Sta-
ten, dat 't proces op staatskosten gevoerd moest
worden. De dader zelf moest in de gevangenis
van 't kasteel Herzogenrath opgesloten en be-
waakt worden. Vier dagen later is hij daar heen
gebracht.



1741, 8 Augusti.

Suspensi fuerunt loannes et Petrus Douven sub
Merckstein.
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1741, 9 lulii.

Hac nocte apprehensi fuerunt tres fures, incolae
in Merxstein, duo viri et una mulier.

1741, 24 lulii.

His diebus instruitur causa criminalis trium
furum, de quibus ad nonam huius.

1741, 8 Augusti.

Suspensi seu patibulo affixi sunt duo fures
in Merxstein simulque germani fratres Petrus et
loannes Douven, de quibus ad nonam lulii. Uxor
vero postremi fuit virgis ca esa, canteriata et e
dominio de Merxstein expulsa et ad semper exu-
lare iussa sub pocna similis suspensionis, si ad
dictum dominium unquam revertatur. Executione
peracta Dominus praetor, graphiarius cum »eptem
scabinis et quibusdam amicis fuerunt prandio val-
de honesto excepti hic in Monasterio. Totumque
hoc negotium fuit traetaturn et fini turn sumpti-
bus Abbatiae, quia cum rei essent pauperes nihil-
que bonorum sive mobilium sive immobilium ha-
bentes. Abbas noster qua Dominus temporalis in
Merxstein iuxta leges et mores patriae expensas
solvere debuit; sed hos fures non fuisse inter
incolas huius patriae solos neque horum poena
seu punitione alios fuisse absterritos et fugatos
patuit, dum nocte praecedente illorum executio-
nem et non procul ab executionis loco quidam
effregerunt quasdam aedes, mulierem ligarunt et
in facie laeserunt et, quidquid potuerunt accipere,
abstulerunt, alii vero, nisi forte fuerint iidem, non
procul ab his aedibus sive prope oppidum Rodae-
ducense eadem nocte tentarunt perfringere aliam
domuni, sed turbati et impediti exploserun.t sclo-
petum alta voce clamantes in platea.

Parvi fures puniuntur et magni relinquuntur
impunes! Domine, praeserva nos et nostra a malis
et perversis hominibus, quorum numerus in dies
magis ac magis crescit!

1743, 4 lannuarii.

His quoque diebus apprehensi fuerunt tres fures
seu latrones, unus in Kirchrode, alter in Ubach
et tertius sub Hertzogenrode, quorum primus dam-
natus ad torturam huc ad arcem ductus detexit

non modo alios duos supradictos, sed etiam mag-
num numerum aliorum, quorum 5 vel 6 ex una
domo et familia de Kirchrode copiosam ibidem
habente parentelam mature et mali moniti una
nocte disparuerunt cum equis, vaccis et aliis mo-
bilibus.



1741, 8 Augustus.

Opgehangen zijn Johan en Petrus Douven in
Merkstein.
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1741, 9 Juli.

In deze nacht werden drie dieven, inwoners
van Merkstein, gearresteerd, en wel twee mannen
en één vrouw.

1741, 24 Juli.

Dezer dagen werd 't strafproces geopend tegen
de drie dieven, van wie op 9 dezer sprake was.

1741, 8 Augustus.

Vandaag werden twee dieven in Merkstein op-
gehangen, de tweelingbroers Peter en Johan Dou-
ven, van wie op 9 Juli bericht werd. De vrouw
van den laatste werd gegeeseld, gebrandmerkt en
uit 't gebied van Merkstein uitgewezen. Men be-
val haar voor altijd in ballingschap te blijven, en
dreigde haar eveneens te zullen ophangen, indien
zij ooit naar genoemd gebied zou terugkeeren.
Na de terechtstelling werden de schout, de grif-
fier, de zeven schepenen en eenige vrienden in
de abdij onthaald op een zeer copieus maal.
Het heele proces werd op kosten der abdij ge-
voerd en beëindigd, daar de delinkwenten arme
lui waren en geen roerend noch onroerend goed
bezaten. Onze abt moest als landsheer van Merk-
stein volgens de wetten en gebruiken van 't land
de kosten dragen.

Zooals uit 't volgende zal blijken waren deze
dieven niet de eenige onder de bewoners van dit
land, en lieten anderen zich door de bestraffing
van deze niet afschrikken of verjagen. Immers in
de nacht vóór de voltrekking van 't vonnis pleeg-
den andere misdadigers, niet ver van de plaats
der terechtstelling, een inbraak in een huis, bon-
den een vrouw vast en verwondden haar in 't
gezicht. Zij stalen wat zij maar meedragen konden.

Anderen - wellicht waren 't dezelfde daders -
probeerden in dezelfde nacht niet ver van dat
huis, in de buurt van 't stadje Herzogenrath, een
ander huis binnen te dringen. Toen zij echter ge-
stoord en in hun opzet verhinderd werden, losten
zij ee/l geweerschot en verdwenen onder luid ge-
schreeuw op straat.

De kleine dieven straft men en de groote blij-
ven ongestraft! Heer, bescherm ons en onze be-
zittingen tegen slechte menschen, wier aantal van
dag tot dag toeneemt!

1743, 4 Januari.

Dezer dagen werden ook weer drie dieven in
hechtenis genomen, één in Kerkrade, een tweede
in Ubach en de derde onder Herzogenrath. De
eerste werd op de pijnbank gelegd en noemde
niet alleen beide bovengenoemden, maar ook een
groot aantal anderen. Van deze waren er zes af-
komstig uit één huis in Kerkrade en wel uit één
familie, die daar talrijke verwanten bezit. Daar zij
intusschen vroegtijdig gewaarschuwd werden
maakten zij zich in één nacht met paarden, koeien
en ander roerend goed uit de voeten.



1743, 12 Ianuarii.

Captus fuit 12. huius de mandato D. Drossardi
certus Michael Windgens parochianus meus apud
vivarium ducis, inclusus carceri in castro regio
accusatus de infractionibus et furtis diversis.

1743, 2 Aprilis.

Michael Windgens a duobus aliis modo con-
victis et confessis nominatus ipsorum complex
post quaestionem durissimam quinque horarum
depositus post quadrantem horae sine sacramen-
tis et confessione obiit. Cadaver per servum carni-
ficis 4. huius de muro horti cast ri regii deiectum
nudum sarcophago inclusum ibidem terrae defos-
sum fuit in vim sententiae contra ipsum latae,
vidua in omnes sumptus condemnata.
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1743, 26 Marlii.

Adductus fuit Trajecto in Hertzogenrode certus
Andreas Consen ex Kirchrode, unus ex turma
furum et inclusus ibidem in castro, ubi dete-
nebantur tres alii cum una femina eiusdem turmae.

1743, 27 Martii.

Cum unus dictorum furum ex Ubach fuisset
addictus torturae, is accusavit et detexit plures
alios, quorum unus ex oppido Rodaeducensi sta-
tim fuit captus et ibidem incarceratus, item quin-
que alii seu tres viri et duae mulieres similiter
capti et incarcerati, quod etiam contigisset duobus
Kirchrodensibus, nisi moniti aufugissent. Fuerunt
quoque captae uxor' et filia illius, qui addictus
torturae easdem accusarat, ita ut in castro Rodae-
ducensi actualiter in carcere degant octo viri et
du'ae mulieres cum una iuvencula 18 circiter
anno rum prae ter duas mulieres arrestatas in
Ubach.

1743, 22 el 23 luW.

His duobus diebus facta fuit confrontatio octo
criminosorum incarceratorum Iuliaci cum sex simi-
libus malefactoribus detentis in castro Rodaedu-
censi; qui postremi cum ilIos priores accusassent
et detexissent eosdem, convicturi adducti fuerunt
non in sylva(!) Ubacensi, uti resolutum fuerat,
ubi concurrunt limites utriusque patriae Rodae-
ducensis et Iuliacensis, sed in nos tra villa de Alt-



1743, 12 Januari.

Op bevel van den drossaard is 12 dezer gearres-
teerd een zekere Michael Windgens, uit mijn
parochie, die bij de hertogenvijver woonde; hij is
opgesloten in de gevangenis op het kasteel, be-
schuldigd van verschillende inbraken en dief-
stallen.

1743, 2 April.

Michael Windgens werd door twee misdadigers,
die men reeds van hun schuld overtuigd had en
die reeds bekend hadden, als hun medeplichtige
genoemd. Na een zeer hardvochtig en pijnlijk ver-
hoor van vijf uren overleed hij na een kwartier,
zonder sacramenten en zonder bekend te hebben.
Zijn lijk werd door den beulsknecht op 4 dezer
van de tuinmuur van het kasteel afgeworpen,
naakt in een doodkist gelegd en daar ter aarde
besteld, krachtens tegen hem uitgebracht vonnis.
De weduwe werd tot alle kosten veroordeeld.
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1743, 26 Maart.
Een zekere Andreas Cousen uit Kerkrade, een

lid van de dievenbende, werd van Maastricht naar
Herzogenrath overgebracht en daar op 't kasteel
opgesloten, waar nog drie andere benevens een
vrouw van dezelfde bende in hechtenis zaten.

1743, 27 Maart.

Toen een van genoemde dieven op de pijnbank
ondervraagd werd betichtte en noemde hij nog
verschillende andere, van welke er een afkomstig
was uit de stad Herzogenrath. Deze werd aan-
stonds gegrepen en aldaar opge&loten. Eveneens
werden nog vijf anderen, namelijk drie mannen en
twee vrouwen, gearresteerd en achter slot en
grendel gezet. Dit zou ook geschied zijn met twee
Kerkradenaren, indien zij niet tijdig gewaarschuwd
en gevlucht waren. Ook werden vrouwen dochter
van den man in hechtenis genomen, die op de
pijnbank beide beschuldigd had. Zoodoende be-
vinden zich op het kasteel te Herzogenrath op 't
oogenblik acht mannen en twee vrouwen in de ge-
vangenis, alsmede een meisje van ongeveer 18 ja-
ren - afgezien van de beide vrouwen, die in
Ubach gearresteerd zijn.

1743, 22 en 23 Juli.

Op deze dagen werden acht te Jülich gedeti-
neerde misdadigers geconfronteerd met zes boos-
wichten, die in het kasteel te Herzogenrath opge-
sloten zaten. De laatsten beschuldigden en verrie-
den eerstgenoemden. Deze werden nu om van hun
schuld overtuigd te worden naar onze hof te Alt-
merberen gevoerd. Wegens 't regenachtige weer
bracht men hen niet - zooals oorspronkelijk be-



1743, 13 Augusti.

Certus quidem Arnoldus Paffen, faber ferrarius
ex Hostert sub Merckstein, accusatus a multis
complicibus de variis etiam sacrilegis furtis in
carcere obiit, et quia etiam testes erant contra
ipsum, quasi se ipsum tentasset interimere etc.,
per sententiam damnatus fuit, ut traha veheretur
et sub patibulo sepeliretur, quod ho die factum
fuit.

1743, 21 Augusti.

Certa Anna Barbara, oriunda ex Marienberg,
uxor Ioannis Douven, qui 8. Augusti a 1741 sus-
pensus fuit sub Merckstein, quando et ipsa stig-
mate notata fuit, post haec iterum apprehensa et
convicta de novis infractionibus et furtis suspensa
fuit ex eodem patibulo prope ossa mariti suL
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mer beren propter pluviosam auram. In qua villa
convenerunt iudicia Iuliacense et Ubacense, coram
quibus ex utraque parte testes persisterunt in
affirmando, accusati in negando. Hoc prothocol-
lum in originali asservatur in archivo nostro.
Praetor et duo scabini et scriba Iuliacensis per-
noctarunt hic in Abbatia et valde contenter re-
dierunt Iuliacum.

1743, 21 August!.

Fuit quaedam Anna Barbara una ex incarceratis
in castro Rodaeducensi. Affixa eidem patibulo, in
quo suspensus fuerat ipsius vir ante biennium sub
ditione de Merxstein; sub quo patibulo sepultus
fuerat 12a huius mensis alius incola ex Merxstein,
qui cum aliis in dicto castro incarceratus se ipsum
feno enecavit et absque confessione, quam facere
noluit, est misere mortuus; tractus fuit ad locum
supplicii et ibidem in fossam iniectus velut bestia.
Hic notandum, quod in dies plures fures ac male-
factores ab incarceratis detecti et accusati appre-
henduntur et incarcerantur in variis locis vicinis.

1743, 27 Augusti.

Vesperi vene runt hic hospitium sumpturi Do-
mini iurisconsulti et scabini altae curiae Lim-

bargensis Pelzer et Smetz adsumpti a Iustitia de
Ubach ad ferendam secum sententiam. in causis
criminalibus duodecim furum seu criminosorum;
isti Domini iurisconsulti de Ubach, cui iidem
negotio, ubi aliquot diesfuerint impensi, apparen-
ter assumentur a Iustitia de Kirchrode et de
Scheidt in eundem fin em.

1743, 10 Septembris.

Decem criminosi districtus Ubacensis fuerunt
variis suppliciis in loco prope ericam de Herle
affectL Et duo viri et duae mulieres fuerunt in
patibulo suspensi. Uni fuit incensa et abscissa ma-
nus et post strangulationem ad palum fuit ipsius
cadaver cum manu expositum in rota. Alteri fuit
incensa et abscissa manus, deinde prostrato et



1743, 13 Augustus.

Een zekere Arnold Paffen, een smid uit Hostert
onder Merkstein afkomstig, die door vele mede-
plichtigen van verschillende, zelfs heiligschennen-
de, diefstallen beschuldigd was, stierf in de ge-
vangenis. Omdat er ook getuigen waren, die hem
beschuldigden van poging tot zelfmoord werd bij
rechterlijk vonnis uitgemaakt, dat hij op een sleep-
berrie vervoerd ~n onder de galg begraven zou
worden. Dit is vandaag geschied.

1743, 21 Augustus.

Een zekere Anna Barbara, afkomstig uit Ma-
rienberg, echtgenoote van Johan Douven, die op
8 Augustus 1741 in Merkstein opgehangen was,
toen ook zij gebrandmerkt was, werd nadien op-
nieuw gearresteerd en 'beschuldigd van nieuwe in-
braken en diefstallen. Zij werd aan dezelfde galg
opgehangen bij 't stoffelijk overschot van haar
man.
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sloten was - naar 't Ubacher bosch, waar de
grenzen loop en van 't land van Herzogenrath en
dat van Jülich. Hier - op de hof te Altmerberen
- kwamen het gerecht van Jülich en dat van
Ubach bijeen. De getuigen van beide zijden hiel-
den hun beschuldigingen vol, maar de aangeklaag-
den bleven ontkennen. Het proces hierover in
originali wordt in ons archief bewaard. De schout,
twee schepenen en de griffier van 't Jülichsche
gerechtshof overnachtten hier in de abdij en keer-
den daarna uiterst voldaan naar Jülich terug.

1743, 21 Augustus.

Een van de op 't kasteel te Herzogenrath ge-
detineerde vrouwen was een zekere Anna Barbara.

Zij werd aan dezelfde galg opgehangen, waaraan
vóór twee jaren in Merkstein haar man gehangen
had. Onder dezelfde galg werd de 12e dezer een
andere inwoner van Merkstein begraven, die met
anderen in genoemd kasteel opgesloten was. Hij
had zich met hooi verstikt en was zonder een

bekentenis te willen afleggen op jammerlijke
wijze gestorven. Hij werd naar de plaats der te-
rechtstelling gesleept en daar als een dier in de
grond gestopt. Hierbij dient vermeld, dat van dag
tot dag meerdere dieven en misd'adigers, die door
gedetineerden verraden en aangeklaagd werden,
gegrepen en in verschillende naburige plaatsen op-
gesloten werden.

1743, 27 Augustus.

's Avonds kwamen hier aan de rechtsgeleerden
en schepenen van het Hooggerechtshof in Limburg,
Pelzer en Smetz, om hier in de abdij hun intrek
te nemen. Zij waren door de rechtbank te Ubach
uitgenoodigd om gemeenschappelijk met haar von-
nis te vellen in het strafproces tegen twaalf die-
ven of misdadigers. Deze heeren zullen van uit
Ubach, waar zij nu te doen hebben en waar zij
eenige dagen bezig gehouden zullen worden, waar-
schijnlijk door het gerecht te Kerkrade en te
Scheidt voor hetzelfde doel opgeroepen worden.

1743, 10 September. ,
Tien booswichten uit 't district Ubach werden

op verschillende wijze in een plaats dichtbij Heer-
lerheide terechtgesteld. Twee mannen en twee
vrouwen werden aan de galg opgeknoopt. Van
één werd de hand verbrand en afgekapt; dan
werd hij aan een paal gewurgd en vervolgens zijn
lijk tegelijk met de hand op 't folterrad ten toon-



1743, 16 Septembris.

In Scheidt decem fures de societate illorum, qui
sub dominio de Uebach octo ante diebus eandem
sortem habuerunt numeroque novem supplicio
affecti sunt.

1743, 9 Octobris.
Hodie novem fmes, omnes ex Kirchrode oriundi,

extremo supplicio affecti fuerunt.

1743, 21 Octobris.

In Scheidt iterum suspensi sunt sex fures, omnes
eiusdem ferme loci incolae.

1743, 12 Novembris.
Hodie in Hoensbroeck iterum

de societate priorum extremo
sunt.

sex malefactores
supplicio affecti
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extenso in cruce fractaque crura et bracchia ca-
putque abscissum, deinde fuit cadaver cum capite
et manu expositum in rota. Hic cognomine "Block-
mängen" fuit unus ex praecipuis criminosis ante
apprehensionem et postmodum fuit etiam praeci-
puus accusator complicum. Praeterea duo viri cum
una muliere fuerunt post strangulationem ad pa-
lum totaliter combusti tamquam fures et violato-
res Ecclesiarum. Denique filia dicti Blockmängen
et huius uxoris cum aliis suspensae 18 annorum
propter aetatem et seductionem fuit tantum virgis
ca esa, ferro candenti in dorso notata et pro sem-
per ex dominio Ubacensi eiectum. N otandum,
quod isti omnes non obstante consilio inter ipsos
inito de revocandis omnibus immediate ante exe-
cutionem, quae contra se et alios confessi fuerant,
se satis bene praeparaverint ad mortem nihilque
revocaverint. Notandum quoque, quod ad viden-
dam hanc executionem innumerabilis omnis gene-
ris hominum multitudo convenerit ex locis non'
modo vicinis, sed etiam remotis ad quattuor,
quinque et sex leucas.

1743, 30 Novembris.

Spatio huius mensis variae factae sunt executio-
nes sceleratorum scilicet in Scheidt. Septem vel
octo fuerunt suspensi, in Amstenraedt quinque
combusti, in Hoensbroeck duo combusti, tres am-
putati capite et manu in rota expositi et insuper
unus caeterorum, quasi capitanus et in sceleribus
antesignanus, fuit vivus sectus in quattuor partes
et quattuor hae partes cum manu abscissa rotae
affixae fuerunt et caput amputatum supra rotam
ferro infixum et expositum. Quibus executionibus



1743, 16 September.
In Scheidt zijn tien dieven, behoorende tot de

bende van hen, die op 't gebied van Ubach 8 da-
gen te voren ten getale van negen hetzelfde lot
ondergaan hebben, terechtgesteld.

1743, 9 October.
Heden zijn negen dieven, alle uit Kerkrade af-

komstig, terechtgesteld.

1743, 21 October.

In Scheidt zijn weer zes dieven opgehangen, die
alle inwoners waren van dezelfde plaats.

1743, 12 November.

Heden zijn in Hoensbroek weer zes booswich-
ten, die tot eerstgenoemde bende behoorden, ter
dood gebracht.
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gesteld. Van een tweede werd eveneens de hand
verbrand en afgeslagen; daarna strekte men
hem uit op een kruis, brak hem beenen en
armen, en sloeg hem 't hoofd af; tenslotte
werd 't lichaam met hoofd en hand op 't fol-
terrad tentoongesteld. Deze, bijgenaamd "Block-
mängen", was vóór zijn arrestatie een der voor-
naamste misdadigers en er na ook de hoofdaan-
klager van zijn medeplichtigen. Bovendien wer-
den twee mannen, benevens een vrouw, aan de
paal gewurgd en daarna geheel verbrand, als zijn-
de dieven en kerkenschenners. Tenslotte werd de
dochter van genoemden Blockmängen en diens
vrouw, die met de anderen was opgehangen, een
meisje van 18 jaar, wegens haar jeugdige leeftijd
en wijl ze misleid was, slechts met roeden gegee-
seld, met een gloeiend ijzer in de rug gebrand-
merkt en dan voor altijd uit 't gebied van Ubach
verbannen. Hierbij dient nog opgemerkt, dat deze
allen, ofschoon ze besloten hadden vlak vóór de
terechtstelling alles wat zij tegen ~ichzelf en an-
deren bekend hadden terug te trekken, zich goed
tot de dood voorbereid en niets herroepen heb-
ben. Ook mo~t nog vermeld worden, dat om deze
terechtstelling bij te wonen een bijna ontelbare
menigte menschen van elke stand samengestroomd
was, niet slechts uit naburige plaatsen, maar ook
uit dorpen, die vier, vijf, ja zes mijlen verwijderd
waren.

1743, 30 November.
In de loop van deze maand hadden verschillen-

de terechtstellingen van misdadigers plaats, name-
lijk in Scheidt. Zeven of acht dieven werden daar
opgehangen; in Amstenrade werden er vijf, in
Hoensbroek twee verbrand. Van drie anderen wer-
den hoofd en hand afgeslagen en deze werden
vervolgens op 't folterrad vastgehecht. Bovendien
werd een van hen, als de hoofdleider der bende,
die ook bij de misdaden op de voorgrond trad,
levend gevierendeeld. De vier deel en, als ook de
afgekapte hand, werden op 't folterrad bevestigd,
terwijl het afgeslagen hoofd boven het rad op een
ijzer vastgemaakt en te pronk gesteld werd. On-



1743, 14 Decembris.

Hodie in Schinnen quinque fures et sacrilegi
extremo supplicio affecti fuere, uti nuper etiam
totidem in Ambstenrode.

1744, 12 Martii.

Quattuor malefactores ex oppido Rodensi, sci-
licet Petrus Pesch, oriundus ex Zweenbruggen,
Joannes Hagen, oriundus ex Bardenberg, Wil-
helmus Bahnen Rodensis, et Matthias N., oriun-
dus ex Kirchrode, extremo supplicio affecti fue-
runt nimirum omnes securi decapitati et in rotam
actio
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non obstantibus supersunt adhuc multi capti et
incarcerati et adhuc plures in multis locis capiendi
complices.

1744, 28 Februarii.

His .diebus, cum per industriam et instantes
laboriosasque sollicitationes D. Praetoris in Ubach,
qui se contulerat Bruxellas ibique morari debuit
per quadraginta duos dies, levatae essent intra-
dictiones a Consilio Supremo Brabantiae conces-
sae in favorem trium malefactorum incarcerato-

rum per subreptionem et abreptionem, resumitur
prosecutio causarum criminaliurn, quae non tam
cito videntur finem habiturae, quia iis, qu"i de
facto sunt apprehensi et incarcerati poenae mortis
decernendae ablatis alii non pauci ab his detecti
et accusati dicuntur apprehendendi, iudicandi et
damnandi, quod tempus' docebit. Notandum, quod
praedictum consilium Brabantiae accordandi supra
fatas interdictiones simul praeceperat, ut a Prae-
toribus et Iustitiis acta originalia causarum sive
finitarurn, sive non, quae complectebantur accu sa-
tiones illorum, in quorum favorem dictae inter-
dictiones fuerant concessae, transmitterentur.
Quod cum esset contra Privilegia patriae, sa ta-
gente praefato p. Praetore fuit mutatum et loco
illius fuit regul~tum, ut causa criminosorum om-
nium apprehendendorum tam bene quam appre-
hensorum quoad praecipua puncta tractarentur
cum adviso aut interventione duo rum iuris perito-
rum et scabinorum Altae Curiae Limburgiensis.

1744, 5 Martii.

His diebus advocatus Rasquin fuit hic hospi-
tatus per duas noctes et semel cum dominis Dor-
tant et Corneli iuniore sumpsit prandium occa-
sione lectionis et decisionis criminalis quattuor
malefactorurn districtus Rodaeducensis detento-
rum in castro ibidem cum aliis eiusdem turmae.

1744, 12 Martii.

Fuerunt morte multati praedicti malefactores, qui-
bus in cru ce extensis fuerunt capita securi ampu-
tata et corpora fuerunt exposita in rotis totidem
cum capitibus ibidem erectis et fixis. Illorum duo
apud confessarium et per hunc D. Baroni de Trips
etiam in scripto declararunt se esse innocentes
et unus quidem licet absque tortura fuisset con-



1743, 14 December.

Heden zijn in Schinnen vijf dieven en kerkroo-
vers terechtgesteld, gelijk onlangs ook een even
groot aantal in Amstenrade.

1744, 12 Maart.

Vier misdadigers uit 't stadje Herzogenrath, na-
melijk Peter Pesch, uit Zweibruggen afkomstig,
Johan Hagen, uit Bardenberg, Wilhelm Bahnen,
uit Herzogenrath en Mathias N. uit Kerkrade,
zijn ter dood gebracht. Allen zijn namelijk met
de bijl onthoofd en aan 't folterrad bevestigd.
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danks al deze terechtstellingen verzuchten nog
vele gevangenen in de kerkers en op vele plaatsen
moeten nog meerdere medeplichtigen gearresteerd
worden.

1744, 28 Februari.

Nadat in deze dagen door de werkzaamheid en
de aanhoudende en ijverige bemoeiingen van den
rechter in Ubach - die zich naar Brussel begeven
had en daar 42 dagen moest vertoeven - het
door 't Oppergerechtshof van Brabant geuite pro-
test, dat ten gunste van drie opgesloten misdadi-
gers door geheime machinaties volgde, geluwd
was, werden de strafprocessen weer voortgezet.
Deze zullen, naar 't schijnt, niet zoo snel ten
einde loopen. Immers na de veroórdeeling en te-
rechtstelling van degenen, die feitelijk gearres-
teerd en opgesloten zijn, moeten nog anderen, en
wel niet weinigen, die door deze beschuldigd zijn,
in hechtenis genomen, gevonnist en bestraft wor-
den, zoo als de toekomst zalleeren. Hierbij dient
opgemerkt te worden, dat bovengenoemde Souve-
reine Raad van Brabant in zijn bovenvermeld pro-
test tegelijkertijd had bepaald, dat door de rech-
ters en gerechtshoven de origineele acten van de
afgesloten alsook van de nog hangende processen,
die de beschuldigingen van hen in wier voordeel
genoemd protest was uitgebracht, bevatten, ter
inzage moesten overgezonden worden. Daar dit nu
tegen de privilegiën van 't land indruischte werd
tengevolge van de bemoeiingen van genoemden
rechter een wijziging aangebracht, en in plaats
daarvan werd bepaald, dat 't proces tegen alle
misdadigers, die nog in hechtenis zouden geno-
men worden, of reeds gearresteerd waren, in
zoover het belangrijke punten betrof, met toe-
stemming of medewerking van twee rechtskundi-
gen en schepenen van het Limburgsche Hoog-
gerechtshof gevoerd zou worden.

1744, 5 Maart.

Dezer dagen logeerde alhier de rechtsgeleerde
Rasquin gedurende twee nachten en dineerde een-
maal met de heeren Dortant en Corneli Jr. Dit
geschiedde bij gelegenheid van het strafproces
tegen vier misdadigers van 't district Herzogen-
rath, die met andere leden derzelfde bende in het
kasteel aldaar gedetineerd waren.

1744, 12 Maart. .

Bovenvermelde misdadigers werden terechtge-
steld. Men legde hen op een kruis en onthoofdde
hen met de bijl. Daarop werden hun lichamen op
't folterrad bevestigd en met de hoofden er boven
te pronk gesteld. Twee van hen hebben voor hun
biechtvader en door diens bemiddeling aan Baron
de Trips de schriftelijke verklaring afgelegd, dat

11
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fessus crimina. In loco supplicii au diens legi sen-
tentiam una cum malefactis, propter quae morte
plectebatur, alta voce et pede feriens terram in-
dignabundus dixit Graphario: "Falsa sunt, quae
legis; revoco omnia, quae dixi ad meum et alio-
rum onus, innocens sum!" et sic impoenitens se
ipsum prostravit in para tam crucern, ac sivit sibi
amputari caput. Quae omnia non commendarunt
Pat rem confessarium, qui in hac parte male consu-
luit suis poenitentibus, in quo prudentiores et
feliciores fuerunt duo alii Patres confessarii, qui
quilibet suum poenitentem eo adduxerunt, ut ii
visi fuerint vere poenitentes poenam mortis susci-
pere ac subire.

1744, 25 Martii.

Causa criminalis saepediotorum malefactorurn
quoad sui prosecutionem invenit novum impedi-
menturn occasione recusationis facta ab alta curia

Limburgensi nominandi duos e suo corpore ad
assistendum variis causae actibus iuxta ordinatio-
nem Supremi Consilii Brabantiae.

1744, 13 luW.

Eodem die fuit hic in prandio D. advocatus
de Tiège, graphiarius Statuum Falkoburgensium
unus ex iurisconsultis a Supremo Consilio Bra-
bantiae approbatis ad instruendas et dirigendas
causas malefactorurn, quorum unum tempore ma-
tutino audierat una cum Praetore, graphiario et
duobus scabinis Kirchrodensibus, qui hac occa-'
sione revocavit omnia, quae sub et post torturam
confessus fuerat addiditque contra veritatem sibi
sub recoIlectione a quodam, quem non noverat,
e charta praelecta fuisse facta criminosa et nomina
complicum seque ex timore quamvis innocens
haec omnia esse confessum et complices nomi-
nasse, praevideturque similem revocationem ab
aliis criminosis in simili casu faciendam et hoc
neg otium trahendum in longurn, praesertim si
dictus iurisconsultus desuper informet D. Consilia-
ri urn Fiscalem Brabantiae, quod se veIle facere in-
sinuavit et facturum dixit super iis, quae praece-
denti viderat circa alium detentum in Hoens-
broeck modo nimis duro, cuius loci praetorem
minus moderate et circumspecte processisse et
etiam nunc procedere verisimile est.

1744, 4 Augusti.
Fuit iterum hic D. Advocatus de Tiège ad
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ze onschuldig waren; een van hen zelfs, ofschoon
hij zonder foltering de misdaden bekend had.
Toen hij nu op de plaats der terechtstelling te-
zamen met zijn medeplichtigen het vonnis hoorde
voorlezen, op grond waarvan hij terechtgesteld
zou worden, riep hij met luider stem en vol ver-
ontwaardiging met de voet op de grond stampend
tot den griffier: "alles wat gij daar voorleest is
valsch; ik herroep alles wat ik tegen mij en ten
laste van anderen verklaard heb, ik ben onschul-
dig." Dan wierp hij zich zonder berouw op 't
gereed liggend kruis en liet zich 't hoofd afslaan.
Dit alles wierp een ongunstig licht op zijn biecht-
vader die in dit opzicht de hem toevertrouwde
zondaars slecht geraden had. Daarin waren de
beide andere biechtvaders verstandiger en geluk-
kiger; zij brachten elk voor zich hun poenitenten
er toe, dat zij blijkbaar in rouwmoedige stemming
de doodstraf aanvaardden en ondergingen.

1744, 25 Maart.

Het strafproces tegen de reeds dikwijls vermeI.
de misdadigers ondervond opnieuw in zijn voort-
zetting eenige vertraging, doordat 't Limburgsche
Hooggerechtshof weigerde twee leden van zijn
rechtscollege tot medewerking bij de verschillende
processen volgens de bepaling van de Opperste
Raad van Brabant te benoemen.

1744, 13 Juli.

Op deze dag gebruikte hiet het middagmaal
de rechtsgeleerde de Tiège, griffier van de Staten
van Valkenburg, een van de juristen, die door de
Souvereine Raad van Brabant toegelaten waren
om de strafprocessen tegen die booswichten te
instrueeren en te leiden. Een van dezen had hij in
de vroege morgen tezamen met den rechter, den
griffier en twee Kerkraadsche schepenen in ver-
hoor genomen. De aangeklaagde herriep bij deze
gelegenheid alles wat hij onder en na de foltering
bekend had, en voegde eraan toe, dat hem met
de waarheid in strijd zijnde misdaden door een
hem onbekenden persoon van een geschrift waren
voorgelezen, evenals namen van medeplichtigen.. .
Ofschoon hij onschuldig was had hij - zoo ging
hij verder - uit angst dit alles bekend en ook de
medeplichtigen bekend gemaakt. Het is nu te
voorzien, dat de overige daders op gelijke wijze
herroepen zullen en dat de heele aangelegenheid
op de lange baan zal geschoven worden, vooral
als genoemde jurist den heer Staatsraad van Bra-
bant hiervan in kennis zal stellen, waartoe hij
naar zijn uitlatingen besloten heeft. V oJgens zijn
zeggen wil hij ook zoo handelen met betrekking
tot de dingen, die hij daags te voren gezien had
bij een te Hoensbroek gearresteerde, waar de
plaatselijke rechter al te streng en weinig gema-
tigd en omzichtig te werk gegaan was en waar-
schijnlijk zelfs nu nog te werk ging.

1744, 4 Augustus.
Weer vertoefde hier de jurist de Tiège om op-



1744, 20 Augusti.

Certus quidam Goswinus Winandus Müller ex
Gartzweiler oriundus et per plures annos hic in
oppido uxoratus, abjurata haeresi fidem catholi-
cam amplexus, capite securi praeciso in rotam
actus fuit in loco, ubi quattuor alii in Martio
praecedenti extremo supplicio affecti fuere, utpote
qui et ipse erat de eoruin societate.

1744, 16 Decembris.
Certus Christianus Geelen oriundus ex Montzen,

habitans sub Kirchrode; et Anna Barbara. . .. filia
uxoris ipsius, extremo supplicio affecti sunt, ille
convictus, quod suscitaverit prolem ex dicta per-
sona et dein natam enecaverit, item de novis
furtis sacrilegis Ecclesiarum, strangulatus igne
crematus fuit, haec, qûOçl cooperata fucrit execu-
tioni dictae prolis deeapitata fuit. Ambo se bene
disposuerunt ad mortem.

1745, 28 Ianuarii.
Octo iterum fures, omnes ex Kirchrode, qui

adhuc erant de societate eo rum, suspensi fuerunt
in erica de Speckholtz, una femina dicta Anna
Rütten, ceteri vi ri et adulescentes.
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audiendum denuo eundem, de quo supra ad
13. Julii detentum malefactorem, qui iterum om-
nia negavit excepto infanticidio, quem ex incestu
geniturn statim post egressum e ventre matris sine
baptismo involutum paucis paleis in horto suo
terrae infodit.

Quod inauditum et immanissimum scelus ab
initio spon te non interrogatus desuper revelaverat.
Paucis ante diebus fuit quoque hic alius advocatus
Poswyck aeque in hoc negotio deputatus a Supre-
mo Consilio Brabantiae ad audienduril certum

Casparum Hochkirchen etiam incarceratum, qui
etiam omnia negavit.

1744, 17 Augusti.
Fuerunt hic in prandio et etiam pernoctarunt

Domini advocati de Tiège et Poswyck, qui as-
sumpti fuerant a iudicio Rodaeducensi ad deci-
dendam certam causam civiIem.

1744, 20 Augusti.

Fuit quidam malefactor ex turma in territorio'
oppidi Rodaeducensis morte plexus per capitis
abscissionem et illius cum cadavere expositionem
in rota. Hic fuerat haereticl,ls aut potius nullius
fidei per ignorantiam omnium articulàrum fidei,
sed in carcere constitutus post confessiohem scele-
rum factam a iudicio petiit Ecclesiasticum seu
instructorem et confessarium, qui ipsi fuit datus,
a quo fuit instructus in fide et post factam pro-
fessionem fidei Ca tholicae praepara tus ad mor-
tem, quam pie et poenitens accepit.

1744, 18 Novembris.
Eodem vespere advenit D. advocatus de Tiège

mansitque hic per tres dies, quo tempore exami-
navit plerosque omnes detentos in castro Rodae-.
ducensi.

1744, 16 Decembris.
Eodem die morte multatus est per strangula-

tionem et combustionem quidam ex malefactori-
bus dictus Mauthoevelsfanger et capite plexa est
quaedam uxoris eiusdem filia quam corruperat
ita, ut ortam inde prolem ad tegendum scelus
statim post egressum e ventre matris sine baptis-
mo in horto suo terrae infoderit. Quod atrox
facinus ipse ultro non interrogatus detexit. Quid
cum caeteris incarceratis faciendum sit, necdum
scitur.

1745, 28 Ianuarii.
Octo ex malefactoribus famosae ca tervae fue-

runt suspensi in erica de Speckholtz ita, ut adhuc
septem, quorum quinque ex Kirchrode et duo ex
Ubach, supersint in carcere. Unus tarnen postre-
morum brevi etiam simili sententia iam Iata vitam
finiet.



1744, 20 Augustus.
Een zekere Goswinus Winandus Müller, uit

Gartzweiler geboortig, en gedurende meerdere ja-
ren hier in het stadje getrouwd, is met de bijl
onthoofd en aan 't folterrad bevestigd. Hij had
te voren de ketterij afgezworen en het katholiek
geloof omhelsd. Het vonnis werd voltrokken op
de plaats, waar vier anderen in de maand Maart
van dit jaar terechtgesteld zijn, omdat ook hij tot
deze bende behoorde. .

1744, 16 December.
Een zekere Christiaan Geelen, afkomstig ~it

Montzen en wonende onder Kerkrade, en Anna
Barbara , dochter van zijn echtgenoote, zijn
terechtgesteld. Hem was bewezen, dat hij met
genoemde dochter omgang had gehad, en het
daarop geboren kind gedood had. Bovendien, dat
hij zich schuldig gemaakt had aan nieuwe heilig-
schennende kerkdiefstallen. Hij werd gewurgd en
verbrand, terwijl de dochter wegens medeplich-
tigheid aan de moord op bovengenoemd kind ont-
hoofd werd. Beiden hebben zich goed op de dood
voorbereid.

1745, ~8 Januari.
Weer zijn acht dieven, alle uit Kerkrade, die

nog tot die bende behoorden, in Spekholzerheide
opgehangen: één vrouw met name Anna Rütten,
de overige waren mannen en jonge lieden.
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nieuw denzelfden misdadiger te verhooren, van
wien op 13 Ju1Ï sprake was. Deze ontkende weer
alles behalve een kindermoord. Dit kind, in bloed-
schande voortgebracht, had hij onmiddellijk na de
geboorte zonder Doopsel in eenige dekens gewik-
keld en in zijn tuin te Kerkrade begraven. Dit
ongehoord en afschuwelijk misdrijf had hij van
't begin af vrijwillig, zonder daarover ondervraagd
te zijn, bekend. Vóór eenige dagen vertoefde hier
ook een ander rechtsgeleerde, Poswijck, die even-
eens in dezelfde zin door de Opperste Raad van
Brabant was aangewezen om een zekeren Caspar
Hochkirchen, die zich ook. in de gevangenis be-
vond, te verhooren. Ook deze ontkende alles.

1744, 17 Augustus.
Hier vertoefden ten eten en bleven ook over-

nachten de juristen de Tiège en Poswijck, die
door het gerecht van Herzogenrath ontboden wa-
ren om te beslissen in een civielp~oces.
1744, 20 Augustus.

Een misdadiger en lid der bende werd in 't ge-
bied van Herzogenrath ter dood gebracht; hij
werd onthoofd en zijn lichaam, benevens zijn
hoofd, op het folter rad te pronk gesteld. Hij was
een ketter, of liever, hij had geen geloof gehad
en was met alle geloofsartikelen onbekend. In de
gevangenis had hij na de bekentenis van zijn mis-
daden, het gerecht verzocht hem een geestelijke
ter zijde te stellen, die hem kon onderrichten en
bij wien hij biechten kon, hetgeen hem ook werd
toegestaan. Door deze werd hij' in 't geloof onder-
wezen, en nadat hij zich tot het katholieke ge-
loof bekeerd had, op de dood voorbereid. Deze
heeft hij gelaten en berouwvol aanvaard.

1744, 18 November.
's Avonds arriveerde hier de rechtsgeleerde de

Tiège en bleef e'r drie dagen. Gedurende deze tijd
verhoorde hij bijna allen, die op 't kasteel te Her-
zogenrath in de gevangenis zaten.

1744, 16 December.
Heden werd een van de misdadigers, in de

wandeling Mouthoevelvanger *) genaamd, opge-
hangen en verbrand; een dochter van zijn vrouw
werd onthoofd. Deze had hij verleid en het door
haar gebaarde kind, om zijn misdrijf te verbergen,
direct na de geboorte, zonder doopsel, in zijn tuin
begraven. Dit afschuwelijk vergrijp bekende hij
vrijwillig, zonder daarover ondervraagd te zijn.
Wat met de overigen, die nog in de gevangenis
zitten, gebeuren zal, weet men nog niet. .

1745, 28 Januari.
Acht leden van de beruchte bende werden in

Spekholzerheide opgehangen,. zood at heden nog
zeven misdadigers - vijf uif Kerkrade en twee
uit Ubach - in de g~vangenis zitten. Een van
laatstgenoemden zal echter zijn misdaad eveneens
met de dood moeten boeten. Een dergelijk vonnis
is reeds geveld.

O) Moutheuvel heteekent: Je molshoop, 2e mol. Dus deze
bijnaam wil zeggen: die zich hezig hield met 't vangen van mollen.



1745, 26 Februarii.

Oblitus fui notare, quod 22. huius certus quidam
Jacobus N. ex Gruenstrass sub Uebach suspensus
fuerit.

1752, 14 Martii.

Hodie certus Franciscus Küsters ex hac paro-
chia oriundus, in parvo furto aliqua die N ovem-
bris a. praecedentis Rodae de nocte commisso post
aliquot horas deprehensus, cum hucusque in castro
vinculis constrictus in carcere detentus fuisset,
virgis caesus publice et pro 50 annis ex hac com-
munitate exulatus fuit.

1752, 16 Martii.

Hac nocte fures conati sunt perfringere portam
chori sacelli S. Leonardi, attamen absque effectu.
Quid intenderint, nescitur. Deus scit.

1755, 28 lunii.

Captus et ductus ad castrum fuit certus Leonar-
dus Zander ex Hertogenrode, etiam accusatus de
furtis cum aliis.

1755, 8 luW.

Hac Dominica duo ex hac parochia capti et
incarcerati sunt, scilicet loês los. Offermanns an
der Kleick, qui mane hic et in Uebach acceperat
primam proclamationem in ordine ad matrimo-
nium cum Anna Gerards ex Uebach, et Matthias
Frick ex Ruyff, accusati de infractionibus et furtis.

1755, 7 Octobris.

Hodie tres homines, omnes ex ditione Rodensi,
in monte de Beckenberg suspensi fuerunt, de in-
fractionibus et furtis convicti, nimirum loan. los.
Offermans an der Kleick, adolescens ex nostra
parochia, loannes Henricus ex oppido, et
Leonardus Zander, itidem ex oppido, hic cum
scedula: Schepen ende medeoverster van de gau-
dieven.

1755, 9 Decembris.

Certus Andreas N. extraneus, convictus de in-
fractione cum sociis in domum sub Kirchrode
prope Crumbach, ac aliis diversis furtis, post-
quam per tredecim menses sedisset incastro nostro
incarceratus, ho die suspensus fuit e patibulo in
erica de Schevemont.
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1755, 24 Aprilis.

Advenit D. Comes de Höen, Drossardus huius
patriae, qui sequenti die praefuit in Hertogenrode
executioni cuiusdam detenti propter quaedam
parva furta et ex hac causa per sententiam dam-
nati ad caesionem virgis et exsilium ad quinqua-
ginta annos.



1745, 26 Februari.

Ik heb vergeten te vermelden, dat op 22 dezer
een zekere Jacobus N. uit Groenstraat onder
Ubach opgehangen is.

1752, 14 Maart.

Heden is een zekere Frans Küsters, uit deze
parochie afkomstig, die op zekere dag in Novem-
ber van 't vorig jaar in Herzogenrath een kleine
diefstal gepleegd had en eenige uren later gearres-
teed was, in 't publiek gegeeseld en voor 50 jaar
uit deze gemeenschap verbannen. Tot nu toe was
hij in boeien geklonken op 't kasteel opgesloten.

1755, 24 April.

Van nacht hebben dieven geprobeerd de deur
te forceeren, die toegang geeft tot 't koor der
St. Leonarduskapel, maar zonder succes. Wat zij
van plan waren is niet bekend. God weet het.

1755, 28 Juni.

Een zekere Leonard Zander uit Herzogenrath,
ook beschuldigd van diefstallen met anderen, werd
in hechtenis genomen en naar 't kasteel gevoerd.

1755, 8 Juli.

Op deze Zondag zijn twee inwoners uit deze
parochie gearresteerd en in de gevangenis opge-
sloten, namelijk Johan Jos. Offermans aan der
Kleick, die van morgen hier en in Ubach de eer-
ste roep gehad had met betrekking tot zijn huwe-
lijk met Anna Gerards uit Ubach, en Matthias
Frick uit Ruyff. Beiden waren beschuldigd van
inbrak,en en diefstallen.

1755, 7 October.

Heden zijn drie manspersonen, allen uit 't ge-
bied van Herzogenrath, op de Beckenberg opge-
hangen, beschuldigd van inbraken en diefstallen,
namelijk Johan Jos. Offermans aan de Kleick,
een jongen uit onze parochie, Johan Hendrik. .. .
uit de stad, en Leonard Zander, eveneens uit
Herzogenrath. Deze laatste droeg een schild op de
borst: schepen ende medeoverster van de gau-
dieven.

1755, 9 December.

Een vreemdeling, een zekere Andreas N., die
beschuldigd was van inbraak met handlangers in
een huis onder Kerkrade bij Crombach, en ver-
schillende andere diefstallen is heden aan de galg
op de heide van Chevremont opgehangen. Hij was
eerst gedurende dertien maanden opgesloten ge-
weest in de gevangenis op ons kasteel.
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1752, 16 Maart.
In de abdij arriveerde graaf de Hoen, drossaard

van ons land. De volgende dag leidde hij in Her-
zogenrath de bestraffing van een aldaar gedeti-
neerde. Deze was wegens eenige kleine diefstallen
veroordeeld tot geeseling en ve.rbanning voor de
tijd van vijftig jaar.
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1756, 15 Aprilis.

Ante duos dies certus Iosephus Voncken ex
Hertogenrode, adulescens . . .. anno rum ex can:ere
Castri, ubi per quinque circiter menses captivus
detentus fuerat, lucratus !item, per senteritiam
dimissus fuit, praestito tarnen iuramento se sisten-
di toties quoties.

1756, 16 Augusti.

Hodie Matthias Frick, parochianus noster, qui
a Iunio anni praecedentis sederat in castro cap ti-
vus, ob infractiones et furta suspensus fuit cum
optima ad mortem dispositione. Duo ex oppido,
Wilhelmus Hagen et Iosephus Greivels, relegati
ad tempus, Franc. Wilhelmus Merckelbach ad
10 annos, duo cognati Crombach ad 8 annos.
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1756, 15 April.
Twee dagen geleden is een zekere Jozef Von-

cken uit Herzogenrath, een jongen van jaren,
die ongeveer vijf maanden in de gevangenis op het
kasteel gedetineerd was geweest, na het proces
gewonnen te hebben, bij rechterlijk vonnis uit de
kerker ontslagen. Hij had echter de eed mOeten
afleggen, zich zoo dikwijls als gewenscht bij 't
gerecht te vervoegen.

1756, 16 Augustus.

Heden is Matthias Frick, een parochiaan van
ons, diè sinds Juni van verleden jaar op 't kasteel
gevangen gezeten had, wegens inbraken en dief-
stallen opgehangen. Hij had zich op voortreffe-
lijke wijze tot de dood voorbereid. Twee inwo-
ners uit de stad, Wilhelm Hagen en Jozef Grei-
vels, werden voor bepaalde tijd verbannen, Frans
Wilhelm Merckelbach voor tien jaren, twee Crom-
bach's, die met elkaar verwant waren, voor acht
jaren.



BIJLAGE 11

Lied van een bokkerijder uit het jaar 1743,

Origineel in 't Rijksarchief te Maastricht.

1. Aenhoert gij vrienden al met spoed,
Wat ik u gaen verclaeren.
Komt luijstert toe, ghij kleijn en groet,
Men sal u gaen verhaelen,
Wat daer is geschied in 't openbaer
In 't 17 hondert 43 ste jaer.

Ik ~al" u gaen verclaeren
Komt luijstert toe, gij menschen altemaelen.

2. Kombt jonck en oudt, ghij man en
En wilt doch hierop letten,
En wacht niet lang, het is voor you
Wat ik u hier voor kom setten,
Een droeve klacht, tot onse schandt,
Zij is bekent int heele landt.
Gij hoort hier onsen handel
En onsen levenswandel.

vrouw,

3. Wij ginghen om met groet bedrogh
Maer niemand co st het merken.

Wij hielden ons seer fijn int oog -
Maer Eijelaes! onse boose wercken
Die sijn oorsaeck van onsse schandt,
Sij werden bekant int heele landt.
Ghij hoert hier onsen handel
En onsen levenswandel.

4. 'T is wonder, dat de goede Godt
Het soe langh heeft verdraegen
Dat hij ons niet tot schand en spot
Ter dood al heft verslaegen.
Omdat wij sijn soo boes van aert
En menigh mensch hebben vermoert.
Int midden van de nachte,
Als niemand op ons dachte.

5. Van vrijroeff en dieverijen
Men salt u gaen 'verbreijen,
Geschied int landt van alle heeren,
Kombt luistert met begeeren,
Wat daer is geschied all op die Baen.1)
Een compagnie van meer dan hondert man
die meijste daervan gevangen,
Die anderen werden ook al banghe.

6. Ick sallt vertoenen heel onversoembt 2)
En duydelijck hier gaen noemen,
Wat daer is geschied van dorp tot dorp.
Wil klaerlijck gaen verthonen,
Die dar mit kommen op de Baen.
Vier affdoenders") wij gevonden haen;
Die Onderbenck 4) doen ter handen,
Sijn ook een deel in banden.

1) Baen: bedoeld is Heerlerbaan.
2) onversoembt = zonder te talmen.
") affdoender = vilder (Abdecker). In die tijd,

7. Tot Herlen gaen ik mette spoed,
Daer men ook heeft gevonden.
Kaumer 5) daerbij, al weest gegroet!
Op die Locht al heeft sich verbonden
Die Spekeserheijdt mit Overheij,
Maer Kerckeraedt het meeste deil.
Het landt van der Heijden wordt bange.
Van de Blijerheidt sijnder gevangen.

8. Op den Kaffenberg") was den ersten
verstakt, 7)

Die ons allen heeft verraeden.
Den ersten dagh wordt hij gepakt
Ende gevoert naar Kerckeraede
Gevangen ende geboenden.
Toe Herlen hat men der gevoenden.
Toe Mercksteijn (ende overal)
Woendt onsen zoeten generael.

9. Op den Hoestert,8) dat\r al met spoet.
Men der Dock heeft gevonden.
In die Groenstraet, alsoo benoempt
Daer wij te samen stoenden;
Tot Mergenberg 9) al mit onzahle 1°)
Gevangen vast in een iael. ")
Tot Braechelen in het Gulkerlandt
Tot Poeffendorp al mit schandt.

10. Broekhuijsen, bij dit geval,
Is ook niet vrij gebleven.
Scherpenseel oock overal
En wordt niet licht verzweegen.
Zweibruggen 12) oock heeft het verbruijdt,
Men haelt daer ook gevangnen uijt.
Tot Thefelen 12) en tot Grottenraedt 12)
Daer hoort men oock all van dit quaedt.

toen vele besmettelijke ziekten onder 't vee
heerschten, was het vildersambacht zeer in trek
en winstgevend; ook kwamen de vilders in vele
huizen en waren aldus goed op de hoogte van
de plaatselijke omstandigheden op de verschil-
lende hoeven. Zij hadden daarom ruim gelegen-
heid alles uit te spionneeren en waren in de
bende gaarne gezien. .

4) Onderbenck zijn de onderbanken d.w.z. on-
dergerechtshoven. In Heerlen was de hoofdbank,
d.w.z. het hoofdgerechtshof.

5) Kaumer is een gehucht tusschen Kerkrade
en Heerlen.

") de Kaffenberg ligt bij Chèvremont onder
Kerkrade; bedoeld is Peter Douven uit Chèvre-
mont.

7) verstaken = arresteeren.
8) Hoesterf = Hofsfadt, een gehucht onder

Merkstein in de buurt van Rimburg.
9) Mergenberg = Marienberg. De plaats heet

thans nog zoo in de volksmond.
1°) mil onzahle = in grooten getale.
") in een zael = in een zeker aantal.



11. lck salt verthoenen oock hierbij
Dat ick oock was gebonden.
Een ander en al mee der bij,
Sijn oock alhier gevonden.
Den Scheijdt spant met die kroon.
Den Lichtenberg is noch niet schoon,
En Nieuwenhagen sall oock beven,
Van Palenberg 13) die wevers.

12. Doen men sich vergaederden
Om te samen gaen uijt steelen,
Op den hoeff ter Waerden;
Den generael doet beveelen
(Alwaer men oock gevonden hadt
Die vergaderingh in die Grunstraet)
Om daer gaen uijt te haelen
Terff, co ren, vleesch sonder faelen 14)

13. Cort daernae men gecomen was,
Men salt u gaen verthoonen,
Tot Mergenberg; wel alsoo ras
Op die pastorie men comen was,
Aldae men hoort een groot geluijdt
Van kermen en groot droefheid.
Den vrijen roof was daer voor de hand,
Men pakte toen van allen kant.

14 .Nu men daer gebonden heeft vooral
Die meijt; oock insgelijcken
Den Pastoor bij dit geval
Doet men met slaegen strijken 15).
Doen riepen wij schnoderhande:
"Haelt olie om hem te branden!"
Maer eenen die hem om stiet
Die en riep: "Ick en vinde hem niet!"

15. Tot Zweibruggen al metter spoed,
Daer men oock heeft gevonden
Fijn lijnwandt en meubelen 16) groet;
Die men heeft geheiten: "Wilkom soet!"
En die vrouw oock schandig ontbloedt,
Met growsaam branden toegerust.
Die deiling oock geschiedde wel
Vaq ons genoempt in die Perdedel. 17)

16. Van daer gingen wij also ras
Met onze ganse compelicias
Naer die Maegerauw 18) op het selvepas
Men sal't u ga en bewijzen,
Wat daer geschiedt is metter daet.
Komt luijstert toe al naer dit quaet
Al watter was voor handen,
Wij deden hen daer schroomlijk branden.

12) Zweibruggen, Teveren en Grotenrath zijn
gehuchten op Duitsch gebied, in de buurt der
Hollandsche grens.

13) Paelenberg: bedoeld is de plaats onder
Schaesberg.

14) sonder faelen = zonder mislukking.
15) strijeken = slaan. In 't Hoogduitsch komt

dit woord nog in deze beteekenis voor.
16) meubelen = mobilia, roerend goed.
17) Peerdedel = peerdtscuyle, zooals 't in de
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17. Men packet daer van alle kandt,
Geld en goedt, wat men daar vandt,
Daer men oock mede ginck van cant.
En 't werd gedeelt onder die bent,
Den generael was oock bij de gezellen.
Als men u zal gaen vertellen.
Ellick heeft zijne portie bekommen,
Daermit passeerden zij van hinnen.19)

18. Wij waren altemael wel bestelt; 2°)
Men ging van daer naar Ritzerfeldt 21)

Om te gaen beroeven dit huys.
Met breken maekt men geen gedruis.
Daer sag men een groot wonder:
Ze werden jammerlick gebonden.
Wij namen meubelen metter daet
An coeper ook, geld, tin en lijnwaedt.

19. Daerop doet men niet beiden, 22)

Wij gingen naar het landt der Heiden,
Een land seer fray en benoempt.
Bij Kockelcoren daer men nu combt,
Daer vonden wij dit wel bestelt.
Wij vonden daar een somme gelt,
Met knevelen ende met slagen
Hebben wij het vort gedragen.

20. Dit was voor ons een zoete klank.

En gingen van daar op al naer der Bank 23)

Alwaer wij waren wel gestelt
En een renlook 24) gebroken met gewelt.
Den man heeft vel opgep'ast,
En van den Seckendorp wordt aengefast.
En toen wij hem (den bestolenen) binden

[zouwen,
In een hand was hij gehouwen.

21. Wij gingen ook met ons gansche klocht 25)

Tot in het huis wel op die Locht;
Daer wij stoelen in avondant 2")
Een quantiteyt van lijn want.
W'ij droegen alles ten ersten
In het huys van Johannes I~ersten.
Al wel gesteld en wel gedeelt
Ellick kreeg zijn portie op het veld.

22 .Wij gingen van daer met grooten spoed
En waren althemael wel gemoed,
Om te ga en naer die pastorij,
Al in ons dorp genoemt der Scheidt 27),
Alwaer wij spraken: "Soete lieff,
Vor den Heer pastoor hier is een brieff!"
Maer die meid begonst te roepen,
Dan moesten wij van daar gaen loepen.

acten heet; een groeve (kuil) in het Marienberger
bosch.

18) Maegerauw, een gehucht onder Merkstein.
19) van hinnen = van daar.
2°) wel bestelt = goed gehumeurd.
21) Ritzerfelt, een gehucht tusschen Herzogen-

rath en Merkstein.
22) beiden = wachten.
23) Bank is een gehucht in 't land ter Heyden.



23. En den generaal was toen zeer boos en quaet
Hij deet ons terstond beveelen,
Dat men nu op staende voet toe
Den Lichtenberg besteelen zou.
Den scheper sprak ook alsoo fijn:
"Wie dopt hier voor en we re gern in?"
En sy spraken: "Het syn gebuyren,
Nu opent ons hier die deuren"

24. Wij gingen nu in met groete macht
En wij vielen in alle hoeken,
Den handel was niet wel bedacht:
Sy begonsten daer hulp te roepen.
Den scheper riep oock alsoo ras
En een knecht op het selve pas.
Daer quaemen er veel op die straeten
En wij moesten het huys verlaten.

25. Oirloff 28) nu, vrienden, metterdaet,
Men sall nu gaen beslieten.
Men sall wel hooren van dit quaedt.
Wat straeff wij sullen genieten,
Kan men niet seggen voor gewis,
Dit geschiedt door de jus,tice.
Hij sal dit wel vernemen,
Die ook naer dien dag doet leven.

24) renlook = gat.
25) Klacht = kliek.
2") in avandant = en abondance, in overvloed.
27) Schijdt: bedoeld is Prickartschijdt, d.i.

Schaesberg.
28) airlaff = afscheid. De dichter neemt af-

scheid van den lezer.
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26. En die dit liedeken heeft geendt,
Die is ook hier seer wol bekent.
Jesus, Gods zoon, hij ook niet versaakt 29),
Al heeft hij ook gedaen den koninc veel

[quaed,
N och alle dagen hij ook niet vergeet
Om te gebruyken syn gebed,
Dat hem Godt moge verhoeren
Door Jesus, zijn zoon uytverkoren.

27. Adieu, ghij vrienden, al bereidt,
Van hier moet ik vertrecken

Van wyff en kind~rs met groot droefheyt
Ende mijn hert dunkt mij te breken,
Dat ik moet sterven die snoede doot.

Spiegelt u hieran gij klein en groot.
Gods naam die sij verheven
Die wilt ons geven het eeuwig leven.
Amen.

Dit liedeken heeft gemaakt den Coning van det

Scheijdt, gevangen sijnde gewest op het huys van

Schaesbergh.

29) versaeken - moedeloos worden, vertwij-
felen.



BIJLAGE III

Origineel Rijksarchief Maastricht. Foto Lahaye.

Deze titelfoto is ontleend aan de Akensche uitgave van het vlug-
schrift. - De Keulsche druk heeft als onderschrift: Cöllen, gedruckt
bei Nicolao Nagel VOl' den P.P. Augustineren. Das Exemplar kost

zwey albus.

Geneigter Leser!

Man beliebe vorläufig anzumerken, dass in
diesen Blättern nur von etlich wenigen Misse-
thaten diesel' Schelmen-Bande, doch mit glaubhaf-
tem Grund Meldung geschehe. Denn nebst dem
dass man zweifelt, ob eine ausführliche Beschrei-
bung auch nach völlig vollbrachter Sache zum
Vorschein kommen werde, so sind dieselben so-
viel in der Zahl und so grausam an sich selbst,
dass von einer Seite die Abzehlung derer vielmahl
grösser ist als dies es Lied, andrenseits abel' deren
Grausamkeit ein christliches Ohr nicht würde er-
dulden, wie aus den erschröcklichen Justitzen der
meisten, unangesehen sie weit unter ihren Ver-
diensten abgestrafft worden, und denen vielleicht

noch scharfere erfolgen dürften, genugsam abzu-
nehmen. Sollte indess hinführo was mehreres
dessgleichen an Tag kommen, und mil' solches
von geehrten Gönnern grossgünstig communicieret
werden (wesshalb mich dann heundlichst recom.
men di re) werde solches ebenfalls in Druck her.
auszugeben nicht erm~ngeln.

1. Keinel' kann es genug beschreiben,
Wär's eine überfliegend Hand;
Soli es bei der Nachwelt bleiben,
\\las man sieht allhier zu Land.
Schröcklich ist es zu erzählen,
Vielfältig die Missethat,
Eh'bruch, Blutschand, Mord und Stehlen,
Zur Straf' Galgen, Feuer und Rad., .



2. Man hat schon VOl' langen Jahren
Viel gehört von Raub und Mord;
Ja, dass auch viel Schelmen waren
Ausser und an diesem Ort;
Keinel' doch hat können glauben,
Dass's ein' solch erschröcklich' Band',
Die mit Morden, Stehlen, Rauben
So geschändet dies es Land.

3. VOl' zwey Jah!" sind schon gefangen
Zwey Gebrüder von der Band'
Dort zu Merkstein aufgehangen,
Beyde wurden Douven genannt.
Man thät auch ein Brandmerk geben
An des einen Manns sein Weib,
Die hernach herum thät schweben,
Jetzt beim Manne hängt ihr Leib.1)

4. Einer doch von dies en beyden
Thät verrathen sein Genannt,2)
Ungestrafft nicht wollte leiden,
Obschon ihm war anverwandt,
Doch sind zwey Jahr' bald ver flossen,
Eh' dann diesel' van der Band'
Ward im Kerker eingeschlossen,
Jetij:t zu Kirchrath ist verbrannt.

5. Da der erst' nun war gefangen,
Den man Peter Douven nannt,
Auf der Folterbank gespannen,
Macht die ganze Sach' bekannt;
Er bei zwanzig thut erklären,
Meistens aus der N achbarschaft,
Dass es sein' Complicen wären, '

Werden alsbald eingeschafft.

6. Langsam also man entdeckte,
Eine noch viel grössere Schaar,
Die in ihren Häusern steckte,
Ohne Scheu VOl' solch' Gefahr.
Unter andern ist zu wissen,
Dass der General den Vinck 3)
Man zu fangen war beflissen,
Das geschah' mi.t einer Fint'.

7. Da man ihn nun hat gebunden
Zu Herzogenrath auf'm Schloss,
Hat er selbst eine 'Fint' erfunden,
Dass er fortflog frei und los.
Ich gönn' ihm, dass er noch lebe,
Doch mit einem bekehrten Herz,
Dass er Gott die Ehre gebe,
Und mit ihm nicht treibt den Scherzo

1) Dieses Weib nennt sich Anna Berb und ist
zuerst besonders aufgehenkt worden, womit die
Execution des vorigen J ahres angefangen.

2) Gemeint ist sein Vetter, der gleichnamige
Peter Douven aus Chevremont.

3) Es ist zwar etwas zweifelhaft, wel' das
meiste zu sagen gehabt, ob diesel' Vinck oder der
alte Schinder von Hoensbroeck, Matthys Ponts;
gleichviel, weil einer der Schelmen, welcher zu
Schaesberg vulgo Scheid onder Prickartzscheid ge-
fangen sass, selbst ein Lied gemacht, worin er den
Vinck "Generai" nennt, so hat man ihm auch den
Titel geben wollen.
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8. Demnach wurden viel' verrathen

Und gefangen überhaupt,
Durch das Feuer schon viel gebraten
Sind anjetzt nul' Asch' und Staub.
Ueber hundert, wie man saget,
Sind verstrickt an Fuss und Hand.
Urias Brief") auch einer traget,
Qleich man ihn legt an die Band'.

9. Man hat sich auch sehr verwundert,
Wie verblendet so es scheint;
Dass gefangen über hundert,
Dàvon viel gewarnet seind.
Etlich' sind zum Richter gangen,
Ganz stolz, frech und unverschämt,
Als wenn sie nichts Böss's begangen,
Auf der That sind eingeklemmt.

10. Zwar unschuldig ward geschlossen
Einer, womit man geirrt;
Wenig Tag' nul' sind ver flossen,
Da man ihn hat confrontirt;
Gleich sein Unschuld man entdeckte,
Drum er wurd' gelassen los.
In den Band man selben steckte,
Der damit die Andern schloss.

11. Der das Protokoll gesehen,
Der Schelmen Zahl auch wissen kann,
Muss es recht heraus gestehen,
Seynd ohne Weib zweyhundert Mann,5)
Durch viel Dörfer sind zertheilet,
Nicht allein in einem Land.

Dtumb die Offiziers geeilet,
Sie zu legen in die Band'.

12. Hör' die Wohnplätz diesel' Grausen,
Kirchrath, Herzogenrath und Kleick,6)
Aeffden, Grünstrass und Bruchhausen,
Heyden, Bracheln, Merkstein, Scheit,7)
Scherpenseelen, Teveren, Schinnen,
Uebach, Herlen, Amstenrath,
Eigelshoven, und mit ihnen,
Hunsbroch, Postert, Grotenrath.

13. Bald wird man auch noch erkennen
Viel' in dem Limburgerland,
Andre mehr nicht thue nennen,
Weil sie mil' sind unbekannt;

") Diesel' Dieb, den man zuvor gesucht, wurde
mit einem Briefe an den Herrn Schultheissen W.
I. de Limpens, welcher dazumal zu Herzogenrath
zugleich mit anderen die Untersuchung gegen die
Verbrecher führte, abgeschickt. Da nun der Cri-
minel ankam, reichte er den Brief zufolge der
Ordre an gedachten Herrn selbst' ein, welcher den-
zelben nach Verlesung des Briefes, wiewohl er
den Schelmen nicht von Ansehen kannte, gleich
mit Klaustern belegen und einschliessen liess. So
hatte diesel' sein eigenes Urtheil getragen.

") Etliche wollen sogar sagen, es seien in toto
400 Mann.

6) Kleick gehört zur Pfarre Afden unter Her-
zogenrath.

7) Scheit d.i. Prickartzscheid oder Schaesberg



Wo man Schelmen hat ertappet,
ader noch ertappen mag,
Sorg', dass keiner doch entschnappet,
Bis zum End' vollbracht die Sach'.

14. Doch von Dörfern keins gefunden,
Wo der Schelmen gröss're Zahl,
Als zu Kirchrath sind gebunden,
Bei die dreissig für diesmal.
Ihrer mehr wird man noch fangen,
Urn zu legen in die Bänd',
Wann nur diese sind gehangen,
ader anders bracht zum End'.

15. Nun nach Ordnung will anzeigen
Wie man ihre Kerker nennt;
Herzogenrath sich erst thut zeigen,
Hat bald sechzig eingeklemmt. 8)
Nach einander, nicht zusammen,
Denn zu klein der Kerker war;
Etlich' that man erst verdammen
Zur Gerichtsfahrt mit der Kar.

16. Der Hauf' wird noch grösser werden,
Nachdem neun im Kerker todt,
Schon verscharrt sind in der Erden
Und dem Leib nach ohne N oth.
Davon die sind zu beklagen,
Die gestorben ohne Buss',
Und man wohl mit Grund kann sagen,
Sie sind in der Finsternuss.

17. Sechszehn sitzen auf der Heyden
Siebenzehn hat Schàesberg 9) gehabt,
Hunsbroch wird es ja nicht leiden,
Wenn da weniger wären ertappt.
Gülick, Kleiken, Montfort, Schinnen,
Falkenburg, Amst'rath dabey,
Halten auch ein Theil darbinnen,
Werden keinen lassen frey.

18. Es sind viele schon gerichtet,
und jetzt in der Ewigkeit,
Alle waren sehr verpflichtet,
Doch wünsch' ihnen die Seligkeit.
Sechzjg haben schon empfangen
Das 'gemeine Schelmenrecht,
Mit dem Eisen, Feuer und Zangen,
Durch den Henker und sein Knecht.

19. Etlich thät man ganz verbrennen,
Da man sie gewürget hat;
Andren wohl die Hand versengen,
Etlich auch gel egt aufs Rad.

8) Es ist zu wissen, dass aus diesem Kerker
20 durch den Nachrichter sind getötet worden;
1 junges Mädchen ist gegeisselt unr gebrandmerkt
worden, 6 sind entkommen, 9 sind gestorben,
davon 4 in Folge der Folter, wovon 2 unter dem
Galgen begraben wurden; es sitzen ihrer jetzt
noch bei 20 fest; es ist auch noch eine Frau weg-
gelaufen, die in ihrem eignen Hause ge fan gen
war, macht also 58.

9) Dies sind diejenigen, so auf dem Scheit ge-
fan gen worden, 2 sind davon entronnen, die ande-
ren sind alle gerichtet, 8 sind noch zu fangen,
davon schon einer kürzlich verhaftet worden.
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Einige man mit ihrem Rücken
Auf ein Kreuz gebundenhat,
Arm' und Bein' gehackt in Stücken,
Dann den Kopf ab und aufs Rad.

20. Vater, Kinder, Mutter henken
Sah ihr eigenes Töchterlein, 1°)
Dem thät man das Leben schenken
B'kam die Ruth und Brandmark allein.
Andre thät man nur allein henken
Geschwind auch andern helfen wollt,
Thät also ihre Seel' bedenken,
Die mehr werth als Geld und Gut.

21. Aber schärfer scind verfahren
Scheit, Hunsbroch und auch Montfort,
Etliche dort geviertelt waren,
N eustadt nenn' den letzten Ort. ")
Mit ein glühend Zang' zerquetschet
Wurden die Brustwärzelein;
Der die Keuschheit sehr verletzet
Musst also gestrafet sein.

22. Man thät die zwei Finger brennen
Dessen der ge~chworen hat,
Nur den Teufel zu erkennen,
Wurd ges-traft auch zu Neustadt.
Dort thät man auch einen sehen,
In den Flammen hint'n und vor;
War gebunden, konnt' doch gehen,
Drum entsetzlich sprung empor.12)

23. Dabey auch (wie Viel im Leben)
Wurd geschwärzt ihr Angesicht,
Urn das auch an Tag zu geben,
Eh' sie wurden hingericht;
Es ist auch hiebey zu nennen,
Dass' die man geviertheilt hat,
Ihren Leib zwar tut verbrennen,
Doch die Viertel gehecht an's Rad.

24. Da nun alles dies geschehen,
Höre was vernommen hab': .
Eilends die Verwandten gehen,
Schneiden viel' vom Galgen ab;
Sie die Körper schlecht bedecken,
Werden fressen durch die Hund',
Diess thut sicher vielmehr schrecken,
Schaut die Glieder in ihrem Mund.

1°) Nämlich dass sie nicht verzweifeln sollten
durch schärfere Peinen, welche sie zwar verdient
hatten. Das ist die erste Exekution, nachdem die
Anna Berb gerichtet, auf welcher, als etwas Denk-
würdiges, über 30000? Zuschauer sich gefunden
haben sollen.

[Das Aachener Gedicht nennt nur 3000, was
schon glaublicher klingt! Anmerkung des Verfas-
sers].

") Zu Montfort war der Kerker, zu Neustadt
der Richtplatz.

12) Dieser war zwar an einen Pfahl gebunden,
doch dergestalt, dass er darum gehen konnte; acht
Fuss vom Pfahl lag rings herum Holz; nachdem
solches angezündet, wurde er dergestalt davon
gepeinigt, dass er so hohe Sprünge machte, dass
man ihn über dem Pfahl und über den Flammen
sehen konnte.



25. Viele noch gefangen sitzen,
Die noch nicht genug bekennt,
Werden sicher noch sehr schwitzen,
Eh' sie kommen an ihr End'.

Was es wird mit ihnen geben,
Diess die Zeit uns lehren mag;
Wenn uns Gott nur schenkt das Leben,
Urn zu sehen jenen Tag.

26. Einige sind dem Strick enntronnen,
And're gemacht sich aus dem Staub,
Haben zwar die Freiheit gewonnen,
Einstens werden clochzum Raub.
Etlich' hier und dort h'rum schweben,
Mit dem Rauben, Stehlen, Mord,
Führen fort ihr böses Leben,
Kommen endlich an ihr Ort.

27. Doch von Allen, so erblichen,
(Wie der Richter erklärt hat),
Nicht bei wei tem ist verglichen
Die Straf' mit der Missethat.
Drum man leiéhtlich kann muthmassen
Wie erschrecklich diese Dieb'
In den Häusern, Kirchen, Strassen
Gehauset ohne Herz und Lieb'.

28. Wie die Schelmen sich verhalten,
Kommt bei wei tem nicht an's Licht,
Doch so weiss man was gestaltèn,
Hier und dort diess klar ausbricht.
Unter andren zu Zweybrücken
Haben eine Frau traktirt,
Dass das Fleisch abfiel. in Stücken,
So mit brennend Pech beschmiert.

29. In dem Ländchen von der Heyden,
Fielen in ein Haus, wie kund,
Thäten dort den Mann viel leiden,
Grausam mit ein brennend Lunt';
Da sie alle festgebunden,
Nahrnen sie nacn. ihr Manier,
Geld und MeubeIn, so sie funden,
Zogen hin nach ihr'm Quartier.

30. In der Gegend nicht viel besser
Stachen grausam einen Mann,
Nach viel Schlägen mit dem Messer,
Thäten ihm den Tod bald an,
Wollten so die Leut' betrüben,
Nahmen ihn'n ihr Hab und Gut;
Und ihre Bubenstück' verüben
Mit dem grössten Frevelmuth.

31. Zu Marienberg all die da waren,
Bunden sie in der Pastorey;
Thäten auf das ärgst' vérfahren,
Keiner war vor ihnen frey;
Was sie funden, hinwegnahmen,
Drohten dem Pastor den Tod;
Packten alles schnell zusammen,
Liessen ihn in höchster Noth.
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32. Wie ein Hirt bewacht die Schafen
Vor dem Wolf, also bei Nacht
Man nicht konnte ruhig schlafen,
Stets auch halten musst' die Wacht.

Drum sich oft die Dieb betrogen,
v\i;enig oder nichts geraubt,
Eilends sind davon gegangen
Uhd gemacht sich aus dem Staub.

33. Es ist artig zu erzählen,
Wie auch oft probiret ist,
Da man frei war von dem Stehlen
So gebraucht wird diese List.
Dem Dieb selbsten wurd' befohlen,
Dass er halten mocht' die Wacht,
Damit nichts doch wurd' gestohlen,
Ruhig war nun so bei Nacht.

34. V on den Kirchen soll man reden,
Ist kein' Sach' von einem Tag,
Gott woll' ihnen N achlass geben
Von der recht verdienten Plag;
Unter ihnen sind zu holen

So viel heilig Ding' geschänd't.
Bey die dreissig Kirch' bestohlen,
Das Göttlich' in Teuflisch verwend't.

35. Ja so bös' sind sie gewesen,
Von solcher Verrnessenheit,
Wie im ProtokoJl zu les en,
Dass sie taten solchen Eid:
"Christurn Jesum ich absage,
"Und dem .Teufel falle zu,
"Christi Mutter von mir jage
"Jetzt frey morden, stehlen thu".

36. Sie versprechen zu empfangen
Sacrilegisch bis an's End'
Sollt' ihr Leben auch dran hangen,
Alle heiligen Sacrament'.
Soll' dies Keinem offenbaren,
Noch verraten sein Gespan,
Sonst au f's scqärfst' würd man verfahren,
Der härt'ste Tod auch angethan.

37. Soll es einem widerfahren,
Dass gefangen, er aus Zwang
Und aus N eid was würd' erklären
Auf der scharfen Folterbank,
Sollt's beständig unterdessen
W,iderrufen, so verspricht
Vinck, zu lesen lassen Messen
Neun, für jeden der gericht.

38. Dass nichts an der Bosheit fehlet,
Urn zu thuen diesen Eid,
Haben zwei Kapell' erwählet,
Die den Heil'gen sind geweiht:
Johann Baptist man eine nennet,
Sie liegt auf dem Frauenberg, 13)

Sahct Leonard die andre bekennet,
Die ist auf Sanct Leonardsberg.



39. In der ersten ein Schinder gewesen,
Vinck sich in der andren gefand,
Die thaten den Eid verlesen,
Auf blauem Tuch ein Christus stand.
Der Schwörer musst' zwei Finger ausstrecken,
Wann er fehlte, man ihn schlug
Auf die Finger mit einem Stecken,
Ach! Ach! still, es ist genug!

40. Frommer Christ, dein Ohr verschliesse
Ob der grössten Missethat,
Ganze Bäch' der Zähr' vergiesse,
Bitte Gott urn seine Gnad'.
Er sie dir und ihnen verleihe,
N ach seiner Barmherzigkei t,
Dir und Ihnen aU' Sünd verzeihe,
Nicht straf' nach Gerechtigkeit.

41. Da man tät den Tod ansagen,
Viel, gemäss an ihrem Eid,
Thä ten schreien, heulen, kJagen,
Wären keineswegs bereit
So zu sterben; drum verneinen
Was bishero sie bekannt,
Es war wegen denen Peinen
Der so schaden Folterbank.

42. Ach was Arbeit, Beten, Schwitzen
Hat's den Beichtvätern gemacht,
Tag und Nacht doch blieben sitzen,
Endlich sie zur Beicht gebracht,
Doch zu N.N. hat's gefehJet,
Man nicht hören woUt von Beicht;
Schlecht sich haben eingesteUet,
Gott weiss, wie sie sind erbleicht.

43. Grausam sind auch die Mordthaten,
Ungelücklich in Ihr' Händ'
Viele Menschen sind gerathen,
So gebrannt, gemord't, geschändt.
Einer musst' rundaus bekennen,
So ge foltert dergestalt,
Dass er wohl bei neun thät nennen,
Die von ihm gemacht sind kalt.

44. Unter ihnen selbst befunden
Diese Mordthat, Platz und Statt,
Sie ermord'ten gleich zur Stunden,
Davon wer nur Argwohn hat,
Dass er etwas würd' entdecken;
Konnt' auch einer nicht mehr fort,
Thät ihr Bosheit sich erstrecken,
Dass bisweilen wurd' ermord't.

45. Ist des Bösen noch kein Ende?
Neues kommt noch auf die Bahn ,
Wienn mich zu den Jungfern wende:
Sie mit Schand sind angethan.

13) Die KapeUe auf dem Frauenberge, Pfarre
Afden, war dem hl. Johannes, Baptist geweiht.
Wie ein sicherer Extrakt lautet, stand in dersel-
ben neben einem Kruzifix auch ein Muttergottes-
bild auf einem blauen Tuche nebst einer bren-
nenden Kerze; es geschieht aber keine Meldung
von dergleichen Bild in der anderen KapeUe und
habe Vinck das Crucifix aus seinem Hause mit-
gebracht.
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Dabei sie's nicht lassen bleiben,
Verübten Ehebruch ohne Scheu,
Sogar Blutschand' dabei treiben
Nicht hatten sie die geringste Reu.

50. Weil ich fürchte zu verletzen,
Mit dem was erzählen thu',
Viele fromme keusche Herzen,
Meiner Zung' gebiet die Ruh.
Und sub rosa lass still lJleiben,
Vieles, so noch insgeheim
Diese Böswicht thäten treiben,
Und bei ihnen war gemein.

52. Es ist Zeit, muss endlich schliessen,
Obwohl noch nicht All's erzählt,
Lass' das Uebrig' forthin fJiessen,
Für einen andren was hier fehlt;
Der dies Lied am erst thut singen
Und den Ton darauf geleyt,
Wünschet nicht damit zu.springen,
Sondern 'zu haben Herzeleid.

53. BJinde Jugend! recht betrachte,
In was Unglück stürzt die Welt,
Zu bereuen nicht verachte,
Wann du jemals hast gefehlt.
Denn der Tag wird einmal kommen,
Da zu wirken nicht mehr. Zeit,
Und dein' Seel' wird hingenommen,
Drum halt' dich doch stets bereit.

54. Flieh, das Spielen, Unzucht, Saufen,
Bös' GeseUschaft, so behend'
In das Unglück hat ruit Haufen
Viel gestürzet und geschänd't,
Richter, Herren aU beisammen,
Lasst das Bös' nicht fassen statt,
So bedürft nicht zu verdammen
Durch das Recht die Missethat.

55. Eltern! Eltern! thut bei Zeiten,
Eure Jugend, so noch zart,
Auf den guten Weg stets lei ten,
Dass sie nicht zum Galgen fahrt,
Werd't ihr durch die Finger sehen,
Und nicht halten in der Zucht,
Kann's auch ihnen so ergehen,
Von der ganzen Welt verflucht.

56. Lieber Christ!, nicht tue lachen
Mit dem was dir vorgesteUt,
Es sind die erschrecklichsten Sachen,
So man findet in der Welt;
Schändlich sie das Leben kürzen,
Und gar in der HöUe Schlund
Sie die Seele thuen stürzen,
Sie verfluch' mit Herz und Mund.
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"De Glorieuze tocht naar Weert"

Rolduc wint het College-tournooi

Sint Petrus en Paulus. Het College van
\Veert opent cen nieuw voetbalveld. Bij die
gelegenheid -worden wedstrijden uitgeschre-
ven tusscn de vertegenwoordigende elftallen
van de Limburgse Bisschoppelijke Colleges.
Rolduc dingt natuurlijk mee.

Om half twee staat de bus voor. Het ge-
stroomlijnde monster slokt zes en twintig
mensen op: spelers, reserves, bestuursleden
en tien leraren; de laatsten zijn niet allen
in toog, ook de plus-fours is vertegenwoor-
digd.
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Rondom het grommende onbeest drin-
gen de philosofen samen; er is eeÎ1 onbevre-
digd hunkeren in hun handgebaar en een
trieste teleurstelling in hun stem wanneer
wij vertrekken en zij brullen "Adieu Rol-
duc".

Met verbazingwekkende lenigheid klimt
het wangedrocht langs de Zuid-Limburgse
heuvels. "Lève Rolduc". Hier is Limburg op
z'n smalst. Vóór ons snuift plots een andere
bus. "Daar is "Sittard"".

"Die moeten we halen".

"Geef ze een lap".
De chauffeur is gewillig. Gas. We schie-

ten vooruit. Gas. vVe zitten de vij and in de
rug. Gas. Wij liggen langszij. Gàààs. Zes en
twintig tronies grinneken triomfantelijk
n1ar dcn overwonnen tegenstander.

Sittard is geslagen voor de eerste maal.

In de verte doemt Roermond op, het Roer-
stedeke. Een der leraren neemt opscheppen-
de allures aan. Men lacht. In het stadje ge-



komen slaat de bus aan het hobbelen, een
stil maar veelzeggend protest tegen de keiïge
straten.

De brugwachter verspert ons de weg.
Sijmen betaal, betaal de tol. Wij zijn in 'n
goeie bui, wij betalen. Aan de overzijde van
de armtierige haven staan de kazematten,
zo bont beschilderd dat de vijand ze wel
kan vinden. Het verkeer is omgelegd over
Hom. Gezellig spinnend als een poes bij
het haardyuur zoemt de motor zijn genoe-
gen uit. Hij zal ons in Weert brengen.

De sportleider staat op. Energiek zijn de
woorden die aan zijn druk-bewegenae mond
ontsnappen. "Liever sterven dan verliezen."
Gebrul. "Liever verliezen dan gemeen spe-
len." Gejubel. Merkwaardig, de aanwezige
wijsgeren merken het irrationele in zijn logi-
ca niet op. "Onze tactiek is deze: de buiten-
spelers blijven op de lijn, de middenlinie
trekt telkens met de voorhoede mee, wij
zetten alles op alles." Weer bulkt de hele
zaak. Als we nou niet winnen!....

We naderen Weert. Er kruipt een zenuw-
achtige spanning door de geweldige auto.
Zelfs de radio die we aan boord hebben,
vermag die niet te breken. De jongens spre-
ken elkaar moed in, ze lachen geforceerd.
Het zijn moordende ogenblikken.

Daar is het College. Daar is het voetbal-
veld. Vriendelijke verwelkoming. Wat een
keurig geoutilleerd terrein.

De studenten van Weert zijn bezig te ver-
liezen van hun collega's uit Roermond. De
stand is 1-3, wanneer wij aankomen. Het
wordt 2-3. Het publiek schreeuwt om de
gelijkmaker. Heel Weert dringt vooruit. Een
doorbraak, een pil: 2-4! De moed is er
uit. 2-5. De fluit voor het einde.

Koffiedrinken in het College. Op de
lange tafels lonken blinkende krenten in
gestrekte mik-sneeën. Reusachtige vla's,
"antjes" in het groot, hebben zich open-
gespreid als enorme waterlelies op een
groen vijvervlak.

Omkleden. . . ., et puis, attaquez mes
amis. Een volle maag voetbalt niet graag,
maar dat risico willen onze knapen wel
lopen.

Zij eten, zij eten onrustbarend. Leve
Antje en haar product!
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De Weertse jongelui worden de kapel in-
geloodst, terwijl wij alvast de strijd mogen
aanbinden tegen de robuste kerels van Sit-
tard. We verliezen de toss en spelen der-
halve tegen de forse wind in. Een op het
vijandelijk doel gemikte bal kan tussen onze
eigen palen terecht komen. In een minimum
van tijd staan onze spelers opgesteld. Een
keurige indruk maakt dat, mannen! Een
regenbui besprenkelt het veld, als de aftrap
plaats heeft. De druppels waaien vinnig. De
strijd is begonnen. Sittard ziemelt, Rolduc
ziemelt. Sittard is bang voor Rolduc, en
Rolduc is bang voor Sittard. Geschreeuw
van aanmoedigingskreten. Het wordt een
kamp tussen de leraren van de beide colle-
ges. Mijn sigaar gaat uit, ik maak ze aan,
het vuur sneuvelt nogmaals. Als de wed-
strijd ten einde is, heeft het me een doosje
lucifers gekost. Hoogspanning.

Jandrie, wat spelen die Sittardse boys!
"Hou dien middenvoor in de gaten". "Denk
aan den rechtsbinnen". "Laat die buiten-
mannen niet zo'n vrij spel." We hebben een
prachtige theorie opgesteld, Sittard brengt
ze in practijk.

Ha, onze aanval. "Schiet". Tegen de paal.
"Schiet nog eens". Tegen een been. Strub-
beling. De keeper gepasseerd. De back kopt
uit doel. Een knal. Hoog over de. lat.

"Hup Roldu-u-u-k".
.Een kans voor Sittard. Onze doelverdedi-

ger is een slang, hij slingert zich om de bal
heen. Bijna rust. Een aanval van de linker-
vleugel. Jantje is doorgebroken. Schietkans.
Hij schiet. Nog is het eerste helft. -Maar vóór
de bal zit, is het rust. De scheidsrechter



beschikt blijkbaar over een chronometer, die
1/100 seconde nog aanwijst.

Nu krijgen we de wind mee, maar hij is
niet meer zo fel. Wij gaan winnen. Wij
gaan naar Rome. Ga liever in Zandvoort van
de duinen glijden. Sittard scoort. Adieu,
Rolduc. Nog een kwartier moeten we spelen.
Wat trapt die Sittardse rechtsback een
robuust partijtje. Dat hebben wij hem toch
niet zo geleerd. Nog veertien minuten, nog
dertien. De wijzers van de klok zijn razend.
Ze draaien in versneld tempo. Nogmaals
Rolduc, zeg adieu aan de medailles. Nog
twaalf minuten. Hoekschop op het Sittard-
se doel. Men kopt de bal weg. Heel Sittard
staat op een kluitje voor de goal. De stom-
merds. Onze centerhalf krijgt het monster.
Boem! Hoog onder de lat built het net naar
buiten. Grandioos. Sittard is geslagen met
de gelijkmaker. Wij ruiken de stal. Scrimage.
Scrimage. Nog tien minuten. Een kalm rol-
lertje van Wim in het onbeschermde doel.
Nog acht minuten, de keeper struikelt. Dank
je, lieve jongen 3-1.
Wij gaan naar Rome en niet naar Zandvoort.

Blij zijn we, uitgelaten zelfs. Sjonge, sjon-
ge, is dat een pak van je hart. Jammer van
de Sittardse jongens. Puike spelers, maar
iemand moet verliezen. Toch is het mijn
overtuiging, dat de sterksten gewonnen heb-
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ben. Een achterhoede met durf en veine, een
zwoegende middenlinie met een linkshalf
die op de bal zat als een fox-terrier op een
rat, daarbij een vlugge, homogene, graag-
schietende voorhoede. Evenwel, je moet
toch maar winnen. Wij hebben het gedaan.
Sittard is geslagen voor de tweede keer.

Vóór de geïmproviseerde eretribune reikt
de Rolducse aanvoerder een zilveren lau-
werkrans over aan den captain van Weert.
Speeches. Lang zullen we leven. In de glo-o-
ria, in de glooooriiiaaaa!

Met sinaasappels en kauw-
gom worden onze mensen

bijgewerkt.

Zij zijn de strijd nog niet moe. Tegen Roer-
mond cie finale. We verliezen de toss, maar
winnen de wedstrijd. En toch, binnen vijf mi-
nuten hebben de Roermondenaars de leiding.
Daar staan onze knapen wel enigszins be-
duusd van te kijken. Hoe is het mogelijk? Hoe
durven ze, de schobbejakken? Gelijkmaken
willen we nog niet direct. We zullen eerst wat
schietoefeningen houden. Achter het doel
staat een hoge kerktoren; in de galmgaten
zitten koppen te kijken. Die willen we raken.
Maar ook dat lukt niet. Dan maar in de goal.
Boem: 1--1. Nogeens boem, 2-1. Roermond
helpt een handje: 3-1. De keeper staat
tegen de paal, toch ziet Jan er nog een gat
tussen, knal: 4-1. Rust. Daarna: Waar is
Roermond? Willen die nog een bal hebben?
Rolduc speelt, speelt alleen. Dat er nog Roer-
mondenaars moeten zijn, blijkt ons, wanneer
we den roodgebroekten centerhalf missen.
Hij is vervangen door een roodgestreept in-



dividu. Even later is de roodbroek er weer
wèl. Zijn verschijnen maakt een stierlijk ef-
fect. Onze midvoor knalt een bal onder de
keeper door, ontzettend hard tegen de doel-
planken, en het bruine monster is al weer
in het veld, voordat de direct-vallende doel-
verdediger de grond raakt, 5-1.

Wij zijn zeer sportief want wij roepen niet:
tien, tien. Aftrap. Opeens staat iemand in
het midden te trek-benen. Kramp. Dat
werkt aanstekelijk. Links weer één met twee
stokkige onderdanen. Kramp. Rechts ook
been-trekken. Dat wordt vermakelijk.
Kramp, Kramp. Een pantomime. Aan weers-
zijden voetballen nog vijf mensen, de doel-
mannen incluis. Een denderende finale. Nu
kunnen we op ons gemak den scheidsrech-
ter bekijken. Wat loopt die vent sloom. Van
over het middenveld geeft hij off-side be-
slissingen.

Roermond is het eerst over de crisis heen.
Een aanval. Nog een tegenpunt je? Dat
nooit, zegt Fried. Dan wij maar weer. Weet
je het nog van die kanjer? De keeper stompt
het leren ding weg, en slingert twee keer
rond als een natte schoteldoek. Bravo, kerel!
Maar ja, toch wordt het 6-1, onhoudbaar
voor jou, dappere vent. Nog is het niet ge-
noeg. Matje alleen vóór goal. De doelman
snelt hem tegemoet. We houden ons hart
vast. We verwachten dat de keeperskop nog
vóór de bal in het net zal liggen. Een staal-
tje van zelfbeheersing, een kalm zetje, de
keeper als een slingeraap op de grond, hij
heeft de bal.

Enfin, we houteren nog wat over het
mooie grasveld, en dan fluit de arbiter 1/10
seconde over tijd voor het einde. 0, die
chronometer!

De Directeur van Weert speecht. Hij
draagt Rolduc een warm hart toe. Hij is er
zelf dertig jaar geweest, heeft het Jaarboek
vroeger regelmatig van sportfoto's voorzien,
en constateert met ongemotiveerde beschei-
denheid dat zijn techniek achterhaald is
door meer moderne middelen. Men zie de
eerste Jaarboeken! Hij reikt veertien mooie
zilveren medailles uit.

"Leve het College van Weert".
"Leve Rolduc".
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Met muziek voorop trekken we terug in
stoet. Onze jongens glunderen als sinaasap-
pels.

Een vorstelijk onthaal wacht ons. Men
brengt ons een serenade op de cour. Lang
zullen we leven. Onthutst door zoveel har
telijkheid, stentort de philosophie-praeses in
ons aller naam een dankwoord. Weert moet
maar eens op Rolduc komen voetballen. Dat
zij het doen, want anders blijven wij ver-
legen onder de ontroerende vriendschap die
ons deel is geworden.

Wij vertrekken. Wij willen vertrekken. De
bus is weg, de bus blijft weg, de bus tankt.
Als we te laat in Roldus komen. . .. u weet
weL..., tja , de bus was er niet.

Daar is het vehikel. Directeur en leraren-
corp's doen ons uitgeleide. Men zingt met
ons mee: "Lève Rolduc". Het heeft ons goed
gedaan.

W at zal ik U van de terugtocht vertellen?
We hebben elkaar toegezongen, waarom
het aan de Rijn en in Wenen zo mooi was,
"Juja, jujaja", wij hebben om Sarie Marijs
getreurd, wij hebben medeliÜien getoond met
de droeve moeder, die,"áànklopte aan het
stille klooster en met, het tranerig wezen
aan de oever van een snelle vliet. Maar wc
hebben de ereprijs gehaald. "Legt an, gibt
Feuer". Aan de trouw van den huzaar werd
niet langer getwijfeld, en we gingen nog niet
naar huis, voordat we genoten hadden van
de W aldeslu-hu-hust.

Er was natuurlijk geen club in het Zuiden,
noch in het bronsgroen eikenhout, die de



moed er niet in hield. En voor het èulturele

peil van onze lyriek moge pleiten dat de
mooie molen en het veelvuldig beminde
meisje helemaal niet, en de toffe jongens
pas in Kaalheide aan de orde kwamen. Maar
toen waren we ook bijna thuis. Doch zover
zijn we nog niet, nog lange niet, want we
gaan nog niet naar huis.

We ronken Sittard binnen met een dave-

rend: "Evviva Pio Undecimo". Het klinkt
stormachtig in de nauwe, bochtige straat-
jes. Midden op de Markt wordt haltgemaakt,
om een bezoek te brengen aan een tempel
van Gambrinus. Rieten stoelen vangen onze
luie lijven op en het bier, het bier schuimt
voort in eindeloze deining. Menig offer wordt
geplengd. Ik weet niet of er mythologische
godheidjes bestaan, die grapefruit, Ranja
met en zonder rietje, ofwel het edele koe-
product de melk onder hun bescherming
nemen; zo ja, dan hebben ook zij hun offer-
gaven in ontvangst kunnen nemen. Intussen
was Gambrinus verreweg kampioen.

Muziek. Een harmonie verschijnt en con-
certeert midden op de markt, niet alleen
voor ons, maar ook voor Prins Bernhard, die
jarig is. "Wilhelmus van Nassouwe." Wij
veren omhoog. In de houding. Het publiek
gaapt verbaasd. Ja, wij zijn nette jongens.
Een mars. Nog een mars. De bus rijdt voor.
Wij stappen in. Het wachten is op de staart
van een eindeloze pot-pourri. Het slot. De
motor rommelt aan. De ramen open. Over
de menigte galmt een ontzagwekkend "Lève
Rolduc". Iedereen kijkt ons aan. En Sittard
is geslagen voor de derde keer, nu met ver-

bazing.

"Wie zal dat betalen?" Het is een dank-

lied aan den jarigen leraar, die het gerste-
nat heeft verrekend. Ook hij leve lang.

"En zoë sjoemele en zoë boemele vir op
Kirchroa aa". Als wilde fonteinen spuiten de
liederen omhoog. De stemming is de zon die
in de waaierende druppels haar scherp-ge-
kleurde sprankels zendt. "Wir sind ja heut'
so glücklich"....

Daar rijst de sportleider nogmaals om-
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hoog. Dank, dank. Dank bijzonder voor de
sportieve wijze van overwinnen. Nu wéér
sportief zijn: niemand blijft morgenvroeg
uitmaffen.

Wij slikken op hoog maar vriendelijk bevel
een laatste loflied op Rolduc in, wanneer we
de poort binnen zoeven. Men wacht ons op,
men feliciteert ons. En dan sluipen we in
sportiviteit onhoorbaar naar ons chambrette.

Het, is kwart v!,>ór elf.
Met stijve knieën en keiharde kuiten

strompelen 's anderendaags om twintig over
zes de dappere kerels naar de kerk. Nie-
mand is blijven liggen. Leve Rolduc.

Alleen de rector chori heeft gevloekt, om-
dat de mannen met rauwe stemmen en rood-

ontstoken larynxen op het zangkoor ver-
schenen.

Een baanfietser heeft tranen gehuild, toen
hij in Amerika een zesdaagse won. Vroeger
vond ik dat belachelijk en sentimenteel, nu
kan ik het begrijpen.

Geef ons ieder jaar zo'n voetbaltournooi.
En als de volgende keer andere mensen

huilen, dan gun ik hun dat van harte.

BOHNEN.

.



Reflexies en
naar aanleiding van de athe'isme-

Wanneer wij nu reflecteeren en onze
gedachten laten terugloopen naar de
atheïsme-tentoonstelling, die in de vroe-
gere aula gehouden werd van 5 tot 10
Maart, dan staat die groote zaal weer
voor onze oogen, met de lange rijen
tafels langs de muren, een zeventig vier-
kante meter tafel-oppervlakte, met de
uitdagende spotprenten der atheïsten
aan de muur, en de vredige teekeningen
der jongens voor de "voor God"-actie
daartegenover; de palmen staan weer
rondom, en het kruisbeeld en het H.
Hartbeeld domineeren heel de zaal
en zeggen ons tot Wien wij ons wen-
den moeten. Wij denken ons weer in de
aula aanwezig, die door de jongens zelf is
gemaakt tot deze tentoonstellingszaal, en be-
seffen, dat er veel werk en zorg gevraagd is
van dengene, die deze tentoonstelling op
Rolduc liet komen. Wij kunnen weer eens
langs de tafels loopen en de boeken en tijd-
schriften en platen en statistieken bezien.
Een groote afkeer van het godslasterende
communisme en zijn gruwelen zou ieder weer
in zichzelf kunnen levend maken.

En toch, als wij nu niet méér zouden doen,
dan die zaal nog eens voor onze oogen stel-
len, zou het einddoel der tentoonstelling al
heel moeilijk worden bereikt. De expositie
is immers niet een verzameling documenten
over de theorie en de gruwelijke praktijken
van het hedendaagsche atheïsme. Zij is veel-
eer een collectie studiemateriaal, dat ver-
werkt moet worden, totdat men het wezen
van het communisme, zijn geestelijke oorza-
ken en levensbeschouwing doorziet. Dat zou
maanden tijd vragen. Een bezoek aan deze
tentoonstelling kan dus al heel weinig berei-
ken van het uiteindelijke doel. Een gespro-
ken woord kan soms iets aan dit al te groote
tekort veranderen. Wel kan men uit zoo'n
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vluchtig .bezoek leeren, dat het commu-
nisme gefundeerd is op een wereldbe-
schouwing, dat het zijn steun vindt in
een levenshouding, dat die gruwelen en
praktijken naar verklaring vragen. Zoo
kan deze tentoonstelling een stoot
geven voor verder werken. Zij kan het
begin zijn van dieper doordringen in
deze brandende kwestie.

Het is immers waar - dat leert ons
die nadere bestudeering - dat de re-
volutie van 1917 in Rusland een heel
ander soort is dan vroegere revoluties
in diverse staten. Zij wil alle waarden
veranderen, of juister gezegd: al het

tot nu toe bestaande vernietigen, om op
die puinen van het oude en absoluut
nieuwe wereld te bouwen. Al het tot nu
bestaande is voortgekomen - zoo leert dit
communisme - uit een valsche levensbe-
schouwing, onder heerschappij v.an kapita-'
lisme en godsdienst. Daarom is alles valsch,
en moet alles omvergeworpen worden. Om
dan van onder af aan opnieuw op te bou-
wen, met als eenige maat-staf: de arbeid. Het
is de arbeid, die alles regelt en waaruit alles
ontstaat, want alle "superstructuren", Zoo-
als godsdienst, staat, kunst, wetenschap en
andere, zijn voortgekomen uit de materie,
door de arbeid. De arbeid is de nieuwe god
geworden.

Vanhier uit moeten wij de verklaring zoe-
ken voor het absolute en radicale, dat de
communistische heilsleer kenmerkt. Die felle
haat tegen al wat riekt naar godsdienst. Om
deze reden ook is het communisme altijd en
overal fel revolutionnair. Juister zouden wij
spreken, wanneer wij ook hier niet het woord
revolutie gebruikten, want het communisme

Bovenstaande foto is een reproductie van 't
nieuwe Kruisbeeld (van den bekenden beeldhou-
wer J. Maris) in de gang vlak bij de hoofdtrap.



kent geen terug; voor het communisme be-
staat alleen maar: vooruit. Eerst alles vernie-
tigen, dan opnieuw beginnen te bouwen.

De proletarische cultuur zal dan ten volle
ingang kunnen vinden. Dan kan er komen
die nieuwe proletarische wetenschap, die
steunt op materialistische arbeid; dan krij-
gen wij die proletarische kunst, die proleta-
rische industrialJsatie, die in heel haar wezen
anti-religieus is, omdat er geen werkelijkheid
aanvaard wordt buiten de materie en de ar-
beid, die alles regeert.

Het anti-religieuse communisme wilde alle
levensverrichtingen van iederen mensch ge-
heel omvatten. Dat is het doel.

Wanneer de tijd niet ontbroken zou heb-
ben, dan hadden wij dit alles in zijn volle
beteekenis kunnen leeren uit de roode en
de blauwe afdeeling van de tentoonstelling,
d.w.z. uit de afdeeling, die publicaties toon-
de over het wezen van het communisme en
zijn fel atheïstisch karakter, en de afdeeling,
die liet zien, hoe men tegenwoordig pro-
beert in diverse landen deze levenshouding
ingang te doen vinden.

Hier rijst een nieuwe vraag op, die wil we-
ten waarom dit communistisch stelsel kon
ontstaan, en of het ingang zal kunnen vinden
in de wijde wereld. Het antwoord op het
eerste deel der vraag, dat de oorzaken van
het atheïstisch stelsel aangeeft, zal reeds een
antwoord op het tweede deel in zich sluiten.
Want als wij de oorzaken kennen, kunnen
wij de gevolgen van te voren zien.

Reeds lang geleden is de crisis der mo-
derne cultuur bt)gonnen. Na de middeleeuwen
is de menschheid een hellend vlak afgegle-
den, en is de levenssfeer langzaamaan van
God bevrijd. H;et communisme heeft zijn
goddeloosheid van het burgerlijk kapitalisme
van de negentiende eeuw geërfd. Daarin was
alle contact van mensch met God en van
mensch met mensch verloren gegaan, door
de werkende invloed van eeuwenlange ar-
beid van hervorming en Aufklärung en vrij-
denkerij. Daarbij is gekomen het versnipperd
liberalisme, met ~ijn gevolg aan economische
ellende en verbittering, dat den mensch ver-
vreemdde van zijn medemensch, en met bit-
tere wrok vervulde. Van deze inwendige
crisis der geesteswereld waren slechts
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enkelen zich sedert lang bewust. Oorlog,
revolutie, uiterlijke débacles, konden het in-
nerlijke bederf nog een tijdlang voor het
volksoog bedekken.

Daarom is deze communistische revolutie
reeds eeuwen geleden begonnen. Het com-
munisme is slechts de consequente uiting
van die levenswording. Het is de uiterste
voltooiing der vernietiging, de manifestatie
van de geestelijke gespletenheid.

Op het einde van de oorlog, toen de stof-
felijke nood ten top was gekomen, en reeds
alle moraal en menschenvertrouwen was be-
graven, kon het communistische regiem in
Rusland ingang vinden. Dat was mogelijk,
omdat het communisme,voortbouwde op het
lage standpunt van de geestelijk verworden
massa; het ging in dezelfde richting verder
als de aller-goddelooste negentiende eeuw;
het is er slechts de radicale uitloop er van.
Het is die burgerlijk kapitalistische maat-
schappij, waaruit het communisme is gebo-
ren, en al wat er aan goddeloosheid in het
communisme wordt opengespreid, is verbor-
gen aanwezig in het burgerlijk kapitalisme.
Beide zijn van godshaat vervuld en de aan-
bidding van den mammon is een kenmerk
van beide.

Daarom is het onmogelijk het atheïstisch
communisme te overwinnen door er ide'eën
van vroeger tijd tegen uit te spelen, of door
te wijzen op successen van dit burgerlijk ka-
pitalisme. Oorzaak en gevolg laten zich zoo
niet tegenover elkander stellen. Om het ge-
volg te ontkomen, is het noodig de oorzaak
weg te nemen, dat wil dus zeggen, dat de
geestessfeer, waaruit het communisme is op-
gegroeid, weer christelijk moet worden ge-
maakt.

En om het ineens te zeggen: daarom wijst
de Paus ons op de Katholieke Actie, die tot
taak heeft de levenssfeer, de wereldbeschou-
wing weer katholiek te maken.

Moeilijke opgaaf! Want verder, veel
verder, dan wij wellicht vermoeden zijn de
misvormde levensideeën doorgedrongen. Na-
tuurlijk in diverse vormen aangepast aan
het milieu. Sommigen zoeken hun heil in
religieuze secten, anderen meer op maat-
schappelijk terrein. Communisme, fascisme
en nationaal-socialisme trachten redding te



brengen. En al verklaren zich communisme
en fascisme als lijnrecht tegenover elkander
gesteld, toch leven beide in een van God
vervreemde levensidee. Beide zijn kinderen
van eenzelfde Christus bestrijdende moeder.

Het communisme droomt van een aardsch
geluk, door klassenstrijd bereikt, het fascis-
me en nationaal-socialisme "ontdekt" de
waarde van de menschelijke natuur en volks-
gemeenschap en leidt tot de verwerping van
de gevallen natuur en erfzonde en de boven-
natuurlijke gemeenschap van het volk Gods.
Het typeerende van deze programma's is de
volledige autonomie van den mensch, die
zich losmaakt van God, van de openbaring,
van de tien geboden, van de natuurwet,
onder de leuzen: vrijheid, zelfwerkzaamheid,
natuurlijk krachtsbewustzijn en dergelijke.

Ook de katholieken hebben blootgestaan
aan de werking van eeuwen na eeuwen. Ook
wijzelf zijn aangetast door fouten die eigen
zijn aan de tijd. Veel verwijten, die de tegen-
standers tot ons richten zijn niet zonder
grond. Maar het is moeilijk voor ons om die
harde woorden aan te nemen, omdat wijzelf
in die sfeer zijn opgegroeid, wij hebben het
leven niet anders aanschouwd, en zijn de af-
dwaling als heel natuurlijk en vanzelfspre-
kend gaan beschouwen.

Op talloos, talloos vele manieren is er
verwarring ontstaan in eigen gelederen,
omdat er een tweeheid is gegroeid in den
mensch, ook in den goedwillenden, hard-
werkenden mensch. Godsdienst en leven zijn
naast elkaar gaan staan. Wij leven niet meer
omdat wij katholiek zijn, maar wij leven en
zijn bovendien godgeloovig. Het is niet meer
God, die alle daden uiteindelijk regelt. Ons
natuurlijk leven is op ons zelf gericht, en in
ons gebed gaan wij nog tot God. En vaak
is ook dat meer een uitsluitend smeekgebed,
dan een lof- en dankgebed; het zoenoffer is
dikwijls lang vergeten. Wij leven soms niet
meer als katholieken. Dat is een gevolg van
de tijdgeest, die in eeuwen en eeuwen is
gefundeerd.

Natuurlijk zullen er velen zijn, die actie
voeren, omdat zij katholiek zijn, d.w.z. omdat
zij weten, dat zij de Kerk van Christus tegen
aanvallen moeten verdedigen, en Gods glorie
moeten vermeerderen. Maar dat is een ge-
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heel andere zaak dan ons eigen leven, ons
denken en doen richten op God; en het is
dit laatste dat noodig is, omdat 't de eenige
blijvende redding beteekent. Het is de Paus,
die ons er aan herinnert, dat het noodig is
katholieke actie te voeren en niet enkel actie
van katholieken.

Het communisme en al de tijdsstroomingen
vervreemden het schepsel van God, zien
God als overbodig en als een onding. Er zijn
veel katholieken, die hun leven ook zien. . . .
los van God, d.w.z. zij bedoelen het zoo niet,
zij weten dat zij goed moeten leven en als
mensch zich ontwikkelen, maar daardoor
zijn zij in deze verhouding gekomen, dat zij
de waarde van den mensch niet meer zien
als schepsel; zij beschouwen in het leven net
schepsel los van den Schepper. En inder-
daad, als wij den mensch los hebben ge-
maakt van God, dan is hij niet veel waard.
Ook wij hebben den mensch te weinig ge-
zien als schepsel van God, d.w.z. als een
wezen, dat met al zijn vezels vast zit aan
zijn Schepper. Heel de schepping is een af-
straling van Gods wijsheid en goedheid.
Daarom mogen wij die wereld niet radicaal
verachten en er geheel boven uit stijgen.
Wanneer wij het toch willen doen vervallen
wij tot het spiritualisme, dat door de Kerk
is veroordeeld. Maar wij moeten de schep-
ping gebruiken, zóóals God dat bedoeld
heeft. En God kan het alleen maar bedoeld
hebben om dóór den mensch alles te ge-
bruiken tot Zijn grootere glorie.

Wij moeten de wereld daarom niet als
hoogste waarde nemen: zij staat onder God.
Door dit diep te doorzien stellen wij ons
tegenover de tijdgeest, die het schepsel te
veel waarde toekent. Wij mogen de wereld
niet verachten, omdat zij haar groote waarde
heeft als afstraling Gods, als uiting van
Gods heerlijkheid, en tevens als een ver-
taling, een verstaanbaar maken van Gods
goedheid en liefde aan ons.

Wij moeten de schepping gebruiken en
beleven, bezielen, omdat zij daartoe door
God is gemaakt, en vooral wij zullen daarop
ons leven moeten richten, omdat de juiste
verhoudingen tegenover de wereld zijn ver-
loren geraakt in breede kril\gen. Dat wijst
de richting aan ons katholiek leven. Zoo



zullen wij de katholieke actie moeten be-
grijpen. Zoo zullen onze jonge mannen het
leven moeten aanpakken.

En nu gaan onze gedachten weer terug
naar de tentoonstelling en haar doelstelling:
de jongens iets te laten zien van het wezen
van het hedendaagsche atheïsme. Bij de
eerste oogopslag leek dat misschien een vrij
negatief doel. Toch behoeven wij niet bang
te zijn voor deze negatieve kant, want eer
wij onzen tegenstander bevechten is het noo-
dig, dat wij hem kennen. Anders lijken wij
op Don Quichotte.

Tevens kan deze tentoonstelling ons dui-
delijker aantoonen, dat wij geen blijvende
resultaten zullen bereiken door een actie van
katholieken, maar alleen door katholieke
actie. En katholiek zullen wij niemand ma-
ken, als wij niet weten waar iets hapert, bij
ons en bij anderen.

Het is waar, dat de jongens in die enkele
dagen slechts zeer weinig konden leeren
kennen van het wezen van de tijdgeest,
omdat daartoe veel studie vereischt wordt

en een universeele kijk op het leven. Die
krijgt men niet in enkele uren. Maar toch
zijn de jonge menschen weer voelbaar in
contact gekomen met de nooden der Kerk,
hebben zij de dreigende gevaren gezien, en
wellicht begrepen dat er goede strijders
Christi noodig zijn.

Het zijn jonge menschen, die de tentoon-
stelling bezochten. Zij zullen allen ééns min
of meer invloed uitoefenen op anderen, om-
dat zij intellectueel gevormd zijn. Zij krijgen
een invloedssfeer rondom zich, de "gewone"
menschen zullen naar hen opzien. Dat ver-
groot hun verantwoordelijkheid.

En of je later voor' die taak berekend zult
zijn, hangt af van wat je nu bent of wilt. Het
is een plicht en een eeretaak ons nu te
vormen tot katholieke intellectueelen. Maar
weet wel, dat een aggregaat van specialisten,
ieder opgesloten in zijn specialiteit, van dok-
ter of litterator of meester in de rechten,
van kunstenaar of professor of ingenieur,
nog geen katholieke intellectueelen maakt.
Want die moeten gekarakteriseerd worden
door een geest. Zij zijn organen van een
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"christelijke cultuur", zij vertegenwoordigen
een wereldhouding, d.w.z. een kijk op de we-
reld en het leven, die direct of indirect moe-
ten blijken naar buiten in héél hun leven,
dus niet enkel in Mishooren en lid zijn van
een broederschap, maar in iedere daad en
in ieder woord van het dagdaagsche leven.
Zulke menschen mogen niet enkel bestaan,
zij moeten leven als katholieken.

Er worden menschen gevraagd, die in di-
verse specialiteiten het menschelijke en het
eeuwige vereenigen en ontwikkelen. Dat is
het eenige wapen, dat het atheïsme zal over-
winnen. Er moeten menschen zijn, die aan
uitgebreide kennis een groote menschelijke
cultuur, een apostolische ijver verbinden, die
aangewakkerd wordt door het besef der
groote waarheden over de schepping en over
het Lichaam van Christus. Zij moeten heel
goed verstaan en begrijpen, wat het wil zeg-
gen: goddelijke adoptie der gedoopte zielen,
hun inlijving in Christus, hun heiliging door
den Geest van den Vader.

Voordat de jonge menschen van nu zóó
in het leven zullen staan zullen velen nog
jaren moeten doorbrengen aan een universi-
teit. Maar helaas, het is waar, dat de uni-
versiteit heden al te zeer geworden is tot
een beroepsschool. Zij is niet meer een gees-
telijk midden. Zij heeft opgehouden een
geestelijk gezag te zijn. Daarbij mogen wij
evenwel niet vergeten, dat ieder van haar
professoren een bepaalde wereldbeschou-
wing tot de zijne heeft gemaakt, en opzette-
lijk of onbewust worden zijn voordrachten
hierdoor beïnvloed. En al beziet hij de we-
reld "neutraal", dan beteekent dat voor ons,
toch een afkeer van onze katholieke levens-

beschouwing - en dus: een groot gevaar.
Dat sluit voor ons de plicht in ons voor te

bereiden en immuun te maken tegen deze in-
spuitingen van het verdoovend gif der zgn.
neutraliteit. Want ongemerkt of welbewust
gaat die valsche geest in de studenten over.
En alleen goed vóórgevormde jonge men-
schen zullen zich vrij kunnen houden van
deze gevaarlijke afwijking van onze katho-
lieke levensweg.

Dat zal de gedachte van onze jeugd moe-
ten zijn. Zij zal moeten verbinden de gods-
dienst en het profane leven tot een eenheid



- zoowel in zichzelf als in andèren - nu
en later. Zij mogen niet enkel "godsdien-
stige" menschen zijn. Want er zijn al genoeg
geestelijke ondernemingen, die zich afspelen
in de kleine kring van routine en middel-
matigheid. Daar denkt men te kunnen reke-
nen enkel op de goddelijke bijstand en ver-
geet, dat men door die houding een uitda-
ging richt tot God. Men geeft God een mi-
nimum van medewerking en men zegt: braaf
te zullen zijn; en men laat Hem de rest doen.
Intusschen werkt de mensch niet mee en
toont zich geen hanteerbaar werktuig in de
hand van den Schepper.

God wil in ons geen brave, lippenpreve-
lende vromelingen zien, maar heiligen, met
het eene hoogste ideaal; menschen die mee-
werken met Gods genade om zichzelf en
anderen te heiligen. God vraagt van ons
medewerking in onze menschenwerken. Hij
vult niet door een wondertje aan, wat ons
ontbreekt aan verstand of geschiktheid. Zelfs
zijn heiligste dienaren laat Hij zelf sjouwen
en werken, en helpt hun maar alleen in heel
uitzonderlijke gevallen op een bijzondere
wijze. Wij moeten onszelf daarom tot die
hanteerbare instrumenten maken. Wij moe-
ten ons ontwikkelen tot katholieke geleer-
den. Onze studie moeten wij met àlle kracht
die in ons is tot een goed einde brengen,
omdat God van ons vraagt, dat wij goede
werkers worden. En als wij onze plicht ver-
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waarloozen, die ons aldus door God is op-
gelegd, dan verzetten wij ons tegen Zijn Wil.
Als de weerstand van het vleesch en het
verzet der wereld een obstakel is voor de
uitbreiding van het Koninkrijk Gods, dan is
de zwakheid van hen, die zich later als in-
tellectueele katholieken moeten geven aan
die uitbreiding, maar nu hun vormingstijd
verwaarloosden, een niet kleinere belemme-
ring voor die uitbreiding.

Daarom rust nu op jullie, jonge menschen,
een taak die God van je vraagt. Je vormen
tot intellectueele katholieken! Daarom moet
de studie in je actieplan op de eerste plaats
staan. En heb je tevens de plicht, dat de
enkele uurtjes godsdienstles in de week niet
enkel lessen zijn, zooals die van andere vak-
ken - maar dat de invloed van de gods-
dienstlessen zich zeer welbewust uitstrekt
over de andere, aan de heele studie haar
inhoud en geest geeft.

Het is een hoog ideaal, en het is een las-
tige taak. Daarom des te mooier voor een
jongen mensch. Hijzelf zal die taak moeten
volbrengen. Dat kan niet. enkel een leeraar
geven. De jongen moet zelf willen meewer-
ken, zelf zijn taak verrichten. Je wordt niet
geleefd, maar leeft zelf.

Deze toekomstdroom en zullen door de
herinnering aan de tentoonstelling w:orden
tot toekomstdaden.

J. BAETEN S.J.

.



Cynische en Burleske bespiegelingen
Morbiede aangelegenheden

over

.....

Toen de redactie van het Rold. Jaarboek
me in vleiende bewoordingen uitnoodigde
een stukje in het Jaarboek 1937-1938 te
schrijven en daarin enkele mijner herinnerin-
gen aan Rolduc te doen herleven, heb ik me
zonder eenige aarzeling hiertoe laten verlei-
den, en de vriendelijk geboden gelegenheid
met beide handen maar al te gretig aange-
grepen.

Had ik toen ook maar eenigszins kunnen
vermoeden, dat de redactie mij door een
doelbewuste kieteling van mijn hoogmoed
in een valstrik trachtte te lokken, waaruit
ik thans, zelfs ten koste van een gemarteld
geheugen, nog geen uitweg zie, dan zou ik
me zeker nogmaals bedacht hebben, alvo-
rens het verlokkelijk voorstel zoo maar par-
does te aanvaarden. Misschien zelfs ware ik
er dan wel toe gekomen, onder spijt- en
dankbetuigingen het vriendelijk verzoek "we-
gens tijdgebrek" of "om gezondheidsrede-
nen" af te wijzen.

Ik ben vast overtuigd, dat het artikel,
dat dan deze plaats zou hebben ingenomen
- en niet door mij geschreven was - on-
eindig veel beter zou zijn geweest, dan het
artikel dat ik thans aan het schrijven ben.

Het zou echter tegenover de redactie de
indruk maken van een lafhartige retraite,
indien ik me thans aan het nakomen van
mijn belofte trachtte te onttrekken. Ik kan
het bijltje er dus niet zóó maar bij neerleg-
gen, hoe zeer me dit ook spijt voor de R. J.-
lezers, wier betreurenswaardig lot het zijn
zal te moeten slikken, wat ik hen voorzet.

"Hier sta ik, en ik kan niet anders."

Nu ben ik een van die gelukkige wezens,
die zich overal goed thuis gevoelen, die na-
genoeg altijd tevreden zijn, en die zich nooit
kunnen herinneren wanneer ze bij uitzonde-
ring ontevreden waren. Ongelukkiger wijze
evenwel ben ik tevens een van die wezens,
die kalm van de eene dag in de andere
voortbestaan, zonder dat hun voortbestaan

van tijd tot tijd door een of andere opzien-
barende gebeurtenis uit het evenwicht ge-
schokt wordt.

Reeds meermalen heb ik het plan overwo-
gen om een dagboek te schrijven, doch heb
dit plan steeds weer laten varen, ofschoon
mijn geheugen aan twee of drie dagboeken
misschien niet te veel zou hebben. Mijn eer-
ste overweging daarbij was, dat een dagboek
zonder bijzondere gebeurtenissen voor me-
zelf niet bijster interessant, en voor anderen
op z'n minst genomen doodsaai moest wor-
den. Mijn tweede overweging berustte op
mijn zelfkennis, die me deed veronderstellen,
dat ik het spoedig beu zou zijn, dag-in dag-
uit dezelfde of overeenkomstige alle daag-
sche dingen te noteeren, waarin zelfs een
middenstands-rentenier-duivenmelker geen
belang zou kunnen stellen.

Nu ligt het geenszins in mijn bedoeling
het R. J. te compromitteeren met een ab-
surde beschouwing over het nut van dag-
boeken; wat ik mijn lezers enkel tracht dui-
delijk te maken, is, dat ik me voor de hache-
lijke taak bevind, "Mémoires van Rolduc"
te moeten schrijven op basis van:

10 een dagboek, dat geen aanvang kende,
2° de afwezigheid van bijzondere gebeur-

tenissen,
30 een geheugen, dat lek is, en
4° een onderbewustzijn, dat een gelofte

tot zwijgzaamheid schijnt afgelegd te
hebben,

dus inderdaad op zeer losstaande basis, wes-
halve ik de clementie mijner lezers inroep.

Ja, waarover dacht de redactie dan wel
eigenlijk, dat ik schrijven zou?

Iets uit mijn mouw schudden?
Een helden-epos over den Peripateticus,

die de Olymp der Philosofen besteeg en
over de verschrikkingen die hij te hunnent
beleefde, werd reeds op onnavolgbare wijze
ten beste gegeven.

Een bezoek aan de Kerk verzinnen, waar-
bij ik me, na een langdurige onverdraag-



zaamheid, tenslotte toch met de vier evan-
gelisten in de ramen verzoende? Vermoede-
lijk zou dit menigeen erg onwaarschijnlijk
in de ooren klinken.

Een strafzaal wegens een vechtpartij uit
mijn duim zuigen, waarbij ik de eervolle op-
dracht kreeg tienmaal "De Moord van
Raamsdonck" te mogen afschrijven? Dit ver-
haal zou zich nauwelijks op een grootere
dosis geloofwaardigheid kunnen beroemen.

Wàt moet ik schrijven? Ja, wàt?
Ik fouilleer mijn geheugen, maar staar met

ontzetting in een bijna leege zeef; ik folter
mijn onderbewustzijn, maar zonder gevolg;
ik ruk b<?ssen haren uit, en voel dat ik war-
taal ga spreJ<.en.

Wàt moet ik doen; wàt moet ik doen?

Naar Moscou gaan om mijn geheugen daar
te laten onderzoeken ? Waarschijnlijk zou
men daar wel eenig resultaat kunnen berei-
ken. Doch de reis is duur en de operatie
angstwekkend; en heiligt het doel zulke mid-
delen?

Het is niet de volslagen afwezigheid van
herinneringen aan Rolduc die me radeloos
maakt. Ik heb er vele en van zeer aange-
name aard, maar ze zijn in mijn geheugen
tot een compacte massa onontwarbaar
samengeklit, als klonters gelatine op de bo-
dem van een zeef, nadat er een vruchten-
gelei door gep~rst is.

Zoo zou ik bijna ieder plekje van het her~
bergzame kOE\tschooloord tot in de kleinste
bijzonderheden kunnen uitpenseelen. Doch

met de<p,en,zou ik me niet aan zulk een be-
schrijving durven wagen, want ik ben over-
tuigd, dat ze geen parel zou kunnen vormen
in het snoer van herinneringen, dat Rolduc
door het Jaarboek als een kostbaar aanden-

ken voor zijn oud-leerlingen samenrijgt.
Ik ben geen poëet noch journalist en be-

schik dus niet over de geniale aanleg be-
kend- of gewoon-voorkomende dingen in
zulk een daglicht te plaatsen, dat ze geheel
nieuwe voorwerpen schijnen te worden, of
met zulke vreemde sausen op te disschen,
dat hun oorspronkelijke smaak geheel ver-
dwijnt. Dit procédé trouwens, hoe geniaal
en bewonderenswaardig ook, zou ik niet
gaarne op een beschrijving van Rolduc toe-
gepast zien, omdat het meestal het nadee-
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lige gevolg heeft de aandacht van den lezer
van het onderwerp zelf af te trekken, om
hem met een zekere verbijstering de meta-
morphose ervan te doen gadeslaan.

Van zeer aangename aard zijn mijn herin-
neringen aan de mooie, devote kerk; aan het
frissche carré met zijn bloesems en bloemen
en de waterwerken, "die altijd spoten op
Zon- en feestdagen en als er hoog bezoek
was"; aan de schitterende wandelingen; aan
de gezelligheid oP. de cour en in de speel-
zaal; aan het koele bosquet met zijn eer-
biedwaardige boomen, die de vijvers in de
diepte te bewaken schenen, en waar we
zulke prettige recreaties met rooken hadden,
als het zomer en erg warm was. Zelfs de
studiezaal en de klassen, hoe onwaarschijn-
lijk dit misschien ook voor sommigen klin-
ken moge, kan ik enkel bij de aangename
herinneringen onderbrengen. Daar ik even-
wel als oud-gepensioeneerde van een andere
hoogbefaamde kostschool naar Rolduc kwam,
meen ik wel bevoegd te zijn in dit opzicht
vergelijkingen te trekken; dit deed ik zoo-
als vanzelf spreekt op Rolduc reeds; en al-
tijd vielen ze ten gunste van Rolduc uit, zoo-
wel wat de aantrekkelijkheid als ook wat het
nuttig effect van lessen en studies betrof.
Om heel eerlijk te zijn moet ik er bij voegen,
dat de studiezaal één schaduwzijde had: dat
was wanneer ze voor bepaalde' doeleinden
werd omgedoopt en strafzaal heette.
. Indien mijn geheugen me niet bedriegt,
woonde ik één groote strafzaal bij, - die
ongetwijfeld wel verdiend géweest zal zijn,
ofschoon ik me niet meer kan herinneren

tengevolge van welke verdienste ik me die
twijfelachtige onderscheiding verworven had,
- en enkele kleine strafzalen, waarvan ik
me nog kan herinneren, dat ze tamelijk spoe-
dig om waren, behalve op die dagen waarop
er gerookt mocht worden.

Vermoedelijk zal er onder mijn lezers wel
niemand zijn, die er bijzondere waarde aan
hecht, dat ik hier een gedetailleerd verslag
geef van de gevoelens, die me bekropen bij
het afschrijven van een bladzijde of twee,
drie van min of meer droge inhoud, of het
gruwelijk herhalen van "slogans" als:

"Ik mag niet praten als ik op de slaapzaal
ben", of



"Als de bel gaat voor de eetzaal moet ik
zwijgen en in de rij loopen",
met de daaraan verbonden nog gruwelijker
gewetensknaging, die je moreel vermorzelde.
Kortom er zit in dit stelsel iets van de men-

taliteit der Amerikaansche grootindustrie,
iets, dat je bij het afschrijven van regel na
regel met innig medelijden doet denken aan

het deerniswaardige lot en het armzalig ge-
stumper van den arbeider aan de loopende
band die de eene schroef .na de andere moet
vastdraaien. Dit zijn nu eenmaal de "Mo-

derne Tijden" en misschien kan het ook op
een kostschool niet anders. Is de uitvinder

van het laatste systeem een hedendaagsche
materialist geweest met ideeën uit de tijd
der lijfeigenen, dan was de uitvinder van het

eerste stelsel ongetwijfed een misanthroop
uit de Middeleeuwen met de rampzalige op-
vattingen van een hedendaagsch grootindus-
trieel.

Ook de slaapzaal heeft nog een plaatsje
in mijn geheugen overgehouden, al zijn de
herinneringen daaraan niet zoo veelvuldig,
omdat er geslapen werd. Een van de dingen,
die me daarom het beste zijn bijgebleven is
het brutale, nietsontziende lawaai van de

morgenbel, die zoo impertinent bleef aan-
houden, dat je tenslotte woedend uit je bed
sprong.

Bijzonder sympathiek op de slaapzalen wa-
ren de chambrettes met ramen, die je kreeg
als compensatie voor een verblijf van meer-
dere jaren. Die ramen schenen er op ge-
maakt te zijn om bij warm weer, als je toch
nog niet zoo vroeg kon inslapen, de avond-
lucht te bestudeeren en van de zonsonder-

gangen of de maneschijn te genieten.
Ik weet niet meer of de chambrettes met

ramen alle aan de zijde der vijvers gelegen
waren, of dat er zich ook aan de kant van

het carré bevonden; ik had destijds evenwel
zoo'n kijkvenster boven de basse-cour, dat
uitzicht gaf op de vijvers. Eerlijkheidshalve
moet ik hieraan toevoegen, dat dit uitzicht,
hoezeer ik me er ook over verheugde, niet
bijster breed was; want eenerzijds werd het
me benomen door een hoek van het zuster-

huis, dat er tegenover lag, en aan de andere
kant door een vleugel van het Rolducsche
gebouwencomplex, waarover ik zelfs thans
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nog nauwelijks durf te schrijven zonder in
gedachte mijn hoed af te nemen. Dit was
inderdaad een gedeelte, dat bij ons eenvou-
dige stervelingen bijna evenveel ontzag als
nieuwsgierigheid opwekte. De groote aan-
trekkelijkheid zat hoofdzakelijk in het feit,
dat we er niets te maken hadden, en er dus
vanzelfsprekend geen toegang kregen. Enkel
het sóus-terrain, waarin zich de thermen van
Pien'e bevonden, mochten we zoo nu en dan

betreden. Gelijkvloers was de zetel der wijs-
heid, .de leerstoel van St. Thomas, waar de
"Heeren Philosofen" hun geheimzinnige
spreuken ingepompt kregen, die ze dan later
bij ieder debat te pas (of te onpas) brachten
om ons arme drommels, die intellectueel op
een veel lagere trap van beschaving stonden,
de keel of althans de spraak af te snijden.
Dat hun lafhartig opzet in de meeste geval-
len met een overwinning bekroond werd,
vergt geen verbazing, en wij schaamden ons
ook geenszins over de nederlaag; hoe kan
men zich ook tegen een kogel verdedigen
als men niet weet wat een geweer is? - Op
de eerste verdieping bevond zich de ver-
maarde "Treize", waarvan het nummer ten-
gevolge van e'en geschiedkundige verwikke-
ling niet meer met de naam overeenstemde,
hetgeen er niet toe bijdroeg iemand omtrent
het doel of het gebruik ervan in te .lichten.
Toen ik dan ook pas op Rolduc kwam was
het me niet overduidelijk, wat ik onder de
"Treize" te verstaan. had. Op de eerste
plaats werd me bij navraag verteld, dat het
een spiritistische club was, doch ik laat me
niets op mijn mouw spelden, en investigeer-
de verder. De tweede die zich bereidwillig
toonde mij de gewenschte inlichting te ver-
schaffen, verklaarde met de hand op zijn
hart, dat het de vergaderzaal der examen-
commissies was, die altijd uit dertien leden
bestonden, en dat er in die zaal een groote
ronde tafel stond, waarop de "eindexamen-
lingen" beurt voor beurt gevild werden. Of-
schoon de voorstelling, alsof het een soort
abattoir was, me erg overdreven voorkwam,
nam ik toch genoegen met de verklaring van
mijn zegsman met het eerlijke gezicht en de
hand op het hart. In de dagen, die daarna
kwamen ontging het me evenwel niet, dat
er overdag zoo'n drukke aanloop was, en



dat er 's avonds bijna altijd licht brandde.
Ik kwam dan ook spoedig tot het besef, dat
ik me toch had laten beetnemen, en dat de
"Treize" geregeld gebruikt werd. Maar waar-
voor? Ik wendde me toen tot een meer be-
trouwbaar informatiebureau, alwaar me werd
bijgebracht dat het de eetzaal der Eer-
waarde Heeren was. - En daarboven ten-
slotte bevond zich het Casino der aldus ge-
noemde en boven gekwalificeerde "Heeren
Philosofen"; maar geen oog heeft gezien en
geen oor gehoord, noch is het in menschen-
brein opgekomen wat daar op die gevreesde
Olymp voorviel.

Om op de slaapzaal terug te komen: ik
zei dus, dat ik 's avonds van mijn cham-
brette-raampje uitzicht had over de vijvers;
ik zei ook, dat dit uitzicht niet erg breed
was, doch de beperktheid ervan werd ruim-
schoots vergoed door de mooie avondlucht
en later de sterrenhemel of soms het groot-
sche schouwspel van een onweer, terwijl het
interessant was te luisteren naar de geluiden,
die van alle zijden tot je doordrongen.

Aanvankelijk kwamen de meeste geluiden
uit het zusterhuis. Het programma van de

. uitzending was ongeveer als volgt:
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1. Avondgebed met zang uit de kapel.
2. Gestommel op de trap en het geklap

van dichtslaande ramen op de slaap-
zaal.

3. Gedempte geluiden van krakende en
piepende ledikanten, dichtklappende
kastdeuren, voetengeschuifel, op de
vloer vallende schoenen, stroomend
water.

Als dan ten slotte het licht in het zuster-

huis was uitgegaan en de uitzending van
dáár dus was afgeloopen, werden de geruch-
ten met het vallen van de nacht steeds zeld-

zamer, en hoorde men nog slechts bij tus-
schenpoozen eênzame passen over de basse-
cour of voorbij een openstaand raam op de
Heerengang en dierlijke geluiden uit het
hoenderhok.

Dan was er een volkomen rust over het

slapende Rolduc gedaald, hoorbaar door het
zachte geruisch van de wind in de nauwelijks
wiegelende boomtoppen, een rust en een
stilte, die enkel geaccentueerd werd door het
akelig gekrijsch van een stoomfluit, dat zoo
nu' en dan uit het dal van Herzogenrath op-
steeg.

Brussel 1938. A. d. W.

.



Dr. H. J. Eymael, de Huygens-kenner..

Het Rolducse schooljaar 1861-62 begon
op 9 October met 305 leerlingen. Onder hen
bevond zich een dertienjarige nieuweling
Hubert Jozef Eymael, die de "Sixième latine"
zou volgen, de eerste klas gymnasium zou-
den wij tegenwoordig zeggen. Hij was ge-
boren in Heerlen op 18 November 1848.
Zijn vader had daar een - voor die tijd -
grote linnenweverij cn een speldenfabriek.

De jonge "Josèph", zoals hij in de wan-
deling genoemd werd, was "un élève se-
rieux", volgens het getuigen van een mede-
student.

De prijzen-boekjes uit die tijd bewijzen,
dat hij met ijver gewerkt heeft. In bijna alle
vakken haalt hij jaar op jaar bekroningen;
vrij regelmatig is hij nummer twee van de
klas. De eerste plaats is doorlopend gere-
serveerd voor "Guillaume Stassen de Huls-
berg". Deze Willem Stassen werd later pries-
ter-leraar in Weert, vervolgens pastoor te
Itteren. Als emeritus stierf hij op het Sa-
natorium in Heerlen. Tijdens zijn laatste
ziekte kwam de klasgenoot Eymael hem nog
eens opzoeken. Bij het verlaten van de ka-
mer zei Eymael tot een oud-studiegenoot,
die hem begeleidde: "Dem han ich noeëts
konne knoeppe in et latien." 1) En inder-
daad, de prijzenboekjes bewijzen dat hij de
waarheid sprak.

"Histoire et Géographie" en "Histoire
littéraire" leverden intussen aan Eymael
de eerste prijzen. Ook schijnt hij "facile
princeps" geweest te zijn in "Déclamation".
Pastoor van Oppen vertelde mij, dat Eymael
met vecl succes de hoofdrol heeft gespeeld
in een toneelstuk "Baas Gansendopck",
waarschijnlijk een dramatisering naar het
bekende boek van Hendrik Conscience.

') In Latijn heb ik het nooit van hem kunnen
winnen.

"Al wat van Eymael over Huygens ver-
scheen draagt de sporen van langdurige
en diepe studie en geniet dan ook onbe-
sproken crediet bij de vakgenooten".

(Prof. Dr. F. Baur in Leuv. Bijdr., 1927).

Zijn begaafdheden in het algemeen en
meer bijzonder in de genoemde vakken ver-
wierven hem de speciale belangstelling en
vriendschap van den leraar-Nederlands, Dr.
W. Everts, den lateren Rolducsen Directeur.
Aan hem dankt hij zeker wel de eerste ken-
nismaking met Constantijn Huygens.

Nadat Eymael in 1867 admissie-examen
gedaan heeft voor de Leidse Universiteit,
schrijft hij op aandringen van Dr. Everts
een verha,Ütje voor het "Jaarboekje van Al-
berdingk Thijm" (Thijm en Everts waren,
zoals bekend, vrienden). "Gedenkschriften
van 'n oude kleerkast" luidt de titel en het
bevat een niet-ongeestige personificatie met
toespelingen op Rolducse toestanden. Het
mag gedeeltelijk lijden aan 'n romantische
forcering, toch blijft het een zeer verdien- .
stelijk opstel van den negentien-jarigen stu-
dent. Tot de huidige dag is het een succes
in de bloemlezingen. .

Dr. Everts zal wel niet geheel onschuldig
gewéest zijn aan het kiezen van zijn studie-
vak, Nederlandse taal en letteren. De re-
sultaten bewijzen, dat hij goed gezien had.
In 1871 doet Eymael "cum laude" zijn can-
didaatsexamen.

Merkwaardig is het, dat iemand met een
dergelijke studieaanleg en 'n levendige be-
langstelling in de wetenschap, zijn univer-
sitaire studies niet voortzet na het "candi-
daats". (De doctorstitel dankt hij aan een
promotie honoris causa.) Het schijnt, dat
bezwaren van pecuniaire aard 2) den veel-
belovende een betrekking deden zoeken,
toen hij als candidaat volledig bevoegd was

2) De grote weverij van de familie Eymael
had het zwaar te verantwoorden door de concur-
rentie van de opkomende stoom-weverijen. Ten-
slotte is het bedrijf geheel te gronde gegaan. Ar-
naud, de oudste broer van Jozef en leider der
fabriek, vertrok met zijn familie naar Brussel.



tot het doceren van N e-
derlandse taal, Geschiede-
nis en Aardrijkskunde aan
inrichtingen voor Middel-
baar Onderwijs.

Uit de briefwisseling
van Jozef Alberdingk
Thijm en Dr. Everts blijkt
dat Eymael gesolliciteerd
heeft naar 'n leraarsbe-
trekking aan een nieuwe
"Middelbare School voor
meisjes" in Amsterdam.
Dr. W. Everts, inmiddels
directeur van Rolduc ge-
worden, vraagt Thijm's be-
middeling. "Hij is een
brave, zedelijke jongen",
schrijft Everts, "oprecht
Katholiek, al zal hij, wat
in de positie onmogelijk
zou wezen, niet in de bres
springen. 3) Hij beveelt
hem verder aan "als een
bekwaam jongmens, met
veel uiterlijke begaafd-
heid." "Hij schrijft en
spreekt ook heel goed
Fransch en Hoogduitsch,
heeft een mooi spreekor-
gaan en een zeer goed de-
biet".

Alberdingk Thijm bracht
Eymael in contact met zijn
vriend N. G. Pierson,

- maar zonder resultaat.
Blijkbaar vormde het ka-

tholiek-zijn van den sollicitant een nog al
groot bezwaar, heel bijzonder voor het ge-
ven van het vak Geschiedenis.

Enige tijd later had Eymael meer succes
in Venlo. Op 7 September 1872 kreeg hij
aan de Rijks-H.B.S. aldaar een aanstelling
als leraar in het Nederlands. Het volgend
jaar komt het directeursschap dier school
vacant. Eymael stelt zich beschikbaar en. . . .

wordt benoemd, 19 September 1873.
Op vijfentwintig-jarige leeftijd, directeur

der Venlose H.RS., een onmiskenbaar be-
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3) Een typerende uiting voor die tijd!

wijs voor zijn kwaliteiten.
In 1879 gaat hij over naar de Gemeente-

lijke H.B.S. te Maastricht, en in 1887 als
directeur naar de Openbare Handelsschool
te Amsterdam.

Waarom veranderde hij van standplaats?
Waarschijnlijk omdat hij telkens zijn finan-
ciële positie kon verbeteren, maar misschien
mede, omdat hij er voordelen in zag voor
zijn wetenschappelijk werk. In het "V oorbe-
richt" van zijn "Huygens-studiën", in Maas-
tricht geschreven, klaagt hij over "gebrek
aan boeken en bescheiden, door mij zoo dik-
wijls en zoo smartelijk gevoeld."

16



In Maastricht had Eymael o.m. zitting in
de commissie voor het afnemen van onder-
wijzersexamens, en in de jury voor de grote
wedstrijd in Nederlandse Toneelkunde, door
de Sociëteit Mom.us uitgeschreven, 1883.

Van uit Amsterdam levert hij zijn meeste
publicaties. Hij ontwikkelt zich tot "de Huy-
gens-kenner bij uitnemendheid", zoals Prof.
de Vooys hem noemt in de "Nieuwe Taal-
gids".

Men erkent zijn verdiensten door een be-
noeming tot "doctor honoris causa" aan de
Leidse Universiteit, op voordracht van Prof.
Verdam en door de keuze tot Buitenlands

. Erelid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
als de beste Huygens-specialist van Noord-
en Zuid-Nederla~1d.

Omstreeks 1903 begint hij te sukkelen met
zijn gezondheid. Hij schrijft enkele jaren
niets, en wanneer we weer van hem horen,
heeft hij zich na het verkrijgen van ver-
vroegd pensioen, Juli 1908, gevestigd te
Elsene-Brussel. 4)

De lichamelijke inzinking is hij intussen
goed te boven gekomen, hij bereikt een leef-
tijd van 83 jaar, en sterft in Elsene 4 Maart
1932.

De eerste wetenschappelijke publicaties
van Eymacl zijn al onmiddellijk aan Con-
stantijn Huygens gewijd. In het tijdschrift
"N.oord en Zuid" geeft hij een reeks "N ale-
zingen" op uitgaven van Huygens' werken,
bezorgd door Verwijs, Verdam, Bilderdijk,
Stellwagen en Van Vloten. Hij oefent critiek
op sommige verklaringen der commentato-
ren, stelt 'n andere uitleg voor en motiveert
deze. In 1885 zet hij zich nogmaals aan het
bestuderen van deze teksten en tracht
systematisch alle moeilijke plaatsen van den
soms zeer duisteren dichter op te helderen.
Dit worden de "Huygens-studiën", het daar-
opvolgend jaar verschenen. (Kuilenburg
1886).

') Zoals bekend heeft de Heerlense dichter
Dautzenberg daar eveneens zijn laatste levens-
jaren gesleten. Toch bestaat er geen "romantisch"
verband met de keuze van Eymael. Zijn vrouw
Hortense Coddron was de dochter van een Brus-
sels bankier - (het huwelijk is kinderloos ge-
bleven) - en daarenboven woonden meerdere
Eymaels, uit Heerlen stammend, in die stad.
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Dit minutieuse en van hartelijke toewij-
ding getuigend werk is ingegeven door een
oprechte liefde voor den zeventiende-eeu-
wer. De levenswijsheid, de gezonde humor
en het tintelend vernuft van Huygens wil hij
toegankelijk maken voor het eigentijdse
Nederlandse volk. Niet zonder idealisme
meent hij, dat leerlingen van middelbare
scholen na enige voorbereiding zullen we-
ten te genieten van gedichten als "Oogen-
hoost", "Cluyswerk" en "Zeestraat".

Bij zijn tekstverklaringen roept Eymael
herhaaldelijk het dialect uit zijn geboorte-
streek te hulp, een enkele maal om etymolo-
gische moeilijkheden op te lossen, vaker om
de juiste betekenis van woorden, uitdruk-
kingen en zinswendingen te achterhalen.

,,'t Is opmerkelijk", schrijft hij, "hoeveel
woorden en taalvormen door Huygens ge-
bruikt, in dat dialect zijn bewaard gebleven,
of er althans door verklaard kunnen wor-
den." (BI. 54).

Om enkele voorbeelden te geven:
"tuysch"; limbo toesche: ruilen.
"keuren" = oordelen; limbo koare =

proeven.
"zich vieren" = zich niet inspannen, niet

werken.

"koppen" = het hoofd afslaan; limbo
köppen". .

"lichte lick" = waarschijnlijk.
.Bij deze laatste gevallen tekent hij regel-

matig aan:
"In het Zuid-Limbo nog in die beteekenis

in gebruik."
Verwante volks gezegden merkt hij even-

eens op: ,,'t Is beter er naar wachten, dan
er naar vasten". 5)

Ook voor de verklaring van grof-realisti-
sche toespelingen van den aristocraat uit een
geheel andere tijd dan de onze vindt hij
in het Limburgse taaleigen voorbeelden.

5) Een aardig voorbeeld, hoe het Limburgs
dialect de juiste verklaring deed vinden, troffen
we aan in een latere uitgave van Dr. Eymael:
"Trijntje Cornelisdr." Vs. 851 staat "Soeck-soeck".
Bilderdijk noemde het een interjectie met de be-
tekenis: "weg!" Kalff meende te doen te hebben
met een klank-nabootsend woord voor 't geeuwen.
,,'t Heeft er niets van", zegt Eymael, ,,'t is een-
voudig een uitroep van koude. In Limburg thans
nog in gebruik: sjoek, soek, soech." (Sjoech,
sjoech. wat is et kàd [koud] I).



We mogen niet nalaten te wijzen op de
beminnelijke bescheidenheid, waarmee Ey-
mael zijn werk inleidt. Deze sympathieke
trek blijven wij aantreffen in alle geschrif-
ten van zijn hand.

De gunstige ontvangst die zijn boek ge-
niet, zet hem er toe aan in deze richting
verder te werken. Hij gaat zelf Huygens-tek-
sten uitgeven en annoteren. "Hofwijck"
opent de rij (Kuilenburg, 1887).

Met een macht van uitgebreide aanteke-
ningen, in vele uren van geduldig toegewijde
studie gegroeid, verduidelijkt hij het vaak
gecompliceerde werk van den schranderen
Huygens met zijn levendige opmerkings-
gave, zijn frisse verhaaltrant, zijn boeiend
neergeschreven opmerkingen van wijsgerige
en zedekundige aard. Door zijn grote bele-
zenheid en diep.indringend beschouwen van
de tekst is Eymael in staat het gedicht zo uit-
gebreid te commentariëren. We vinden taal-
kundige verklaringen betreffende klank- en
vormleer, woordvorming, betekenis, zins-
bouw, etymologie, stilistiek, zakelijke uitleg,
biografische bijzonderheden van optredende
personen, folklore, mythologie, naast bewijs-
en parallelplaatsen in andere werken.

Bij de tweede druk (Zutphen 1920) schrijft
Prof. de V ooys in "De Nieuwe Taal-
gids": "De Hofwijck-uitgave van de voor-
treffelijke Huygens-kenner Eymael is terecht
geprezen als een model van uitlegkunde."

En de Vlaamse hoogleraar Baur, die
op meerdere punten met Eymael van me-
ning verschilt aangaande "Hofwijck", geeft
zijn eigen opvattingen niet zonder verklaard
te hebben: "Eymael is geen man tot wien
men zich verstout te zeggen: "U hebt de
plank misgeslagen!" Het past tegenover hem
bescheiden te opperen: "Zou het wellicht
dàt kunnen zijn?""

In 1891 bezorgt Eymael op dezelfde wijze
de uitgave van Huygens' "Zede-Printen",
aangevuld met de print "Een Professor", die
de auteur zelf niet in druk had laten ver-
schijnen. De commentator is niet blind voor
de gebreken van zijn lievelingsdichter, die
in deze karakterschetsen wel het summum
bereiken. Hij erkent eerlijk, dat de verzen
soms vrij duister, gekunsteld en spitsvondig
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zijn, doch dit geeft niet het recht aan Huy-
gens zijn buitengemene gaven te ontzeg-
gen, "de bliksemsnelheid van combinatie, de
'vindingrijkheid in het scheppen van nieuwe
vormen, de gemakkelijkheid om de diepzin-
nigste denkbeelden in enkele woorden uit
te drukken". Met overtuiging verdedigt
Eymael de artistieke waarde der "Zede-
Printen" met een beroep op het algemeen-
menselijke in de karakterbeschrijving tegen-
over de onwaardige aanvallen van Prof.
Jorissen.

Denzelfden professor bestrijdt hij in een
Gidsartikel uit dat jaar: "John Donne's in-
vloed op Constantijn Huygens". (De Gids,
jrg. 55, 1891, dl. II, bI. 344-366).

In Huygens zijn onmiskenbaar Marinisti-
sche elementen aanwezig, gezochtheid van
gedachten en gewrongenheid van uitdruk-
king. Volgens Jorissen zou dit een gevolg
zijn van de invloed door den duisteren En-
gelsen wijsgeer en dichter John Donne,
Deken van St. Pauls in Londen, uitgeoefend
op Huygens' litteraire ontwikkeling. Eymael
wijst dit betoog met beslistheid af en schrijft
de Donniaanse trekken in Huygens' poë-
zie toe aan "de geleidelijke ontwikkeling van
een eigenaardig en oorspronkelijk talent
overeenkomstig, de wetten eener natuurlijke
evolutie".

Het eerste en tweede deel van Huygens'
"Korenbloemen", vroeger door Dr. van
'Vloten uitgegeven, worden in de tweede druk
door Eymael bewerkt. (Zutphen 1893).

In hetzelfde jaar verdedigt hij uitvoerig
zijn editie van de "Zede-Printen" tegen de
critiek van Te Winkel, "De jongste uitgave
van Huygens' Zedeprinten nader toegelicht".
(Zwolle 1893). .

Eindelijk wijdt hij zijn krachten aan de
befaamde klucht van Huygens "Trijntje
Cornelisdr." (Zutphen 1911).

'n Onderneming met bezwaren! Meerdere
commentatoren "anders voor geen klein ge-
ruchtje vervaard", achtten "de uitgave van
een werk als dit moeilijker, dan b.v. van een
verweerd en bedorven Middelnederlandsch
handschrift". De taal van dit stuk heeft z'n
heel bijzondere moeilijkheden, het is geschre-
ven gedeelte~ijk in Antwerps, gedeeltelijk



in Zaans en gedeeltelijk in zeventiende-
eeuws dialect. Stroefheid van dictie met
jacht op vernuft en humor, snelle .wendingen
van geest, onverwachte woordspelingen
verhogen die moeilijkheden in niet geringe
mate. Daarbij komt nog dat de inhoud van
dit blijspel elk redelijk gevoel van kiesheid
moet beledigen, om nu nog maar te zwijgen
van de fel anti-katholieke spotternijen, die
Huygens zich hier en daar veroorlooft.

Eymael acht de bezwaren overdreven. De
taal is niet zoo onbegrijpelijk als men het
wel eens voorstelt, en wat de inhoud betreft,
die verdient onvoorw~ardelijk afkeuring,
maar een uitgave voor de studeerkamer mag
men daarom toch volkomen gewettigd noe-
men. De studie van onze taal zal ten zeerste
gebaat zijn met een geannoteerde editie.
Daarenboven kan het ons "een nauwkeuriger
inzicht verschaffen in het karakter van "den
goeden en grooten grijsaard", die ook in zijn
afdwalingen een beeld levert zijner nog ruwe
en ongepolijste, maar toch ook zoo krachtige
en prachtige zeventiende eeuw."

Wat aangaat de letterkundige waarde,
Eymael meent het te mogen plaatsen bóven
"Warenar" van Hooft en "De Spaansche
Brabander" van Bredero,om wille van het
oorspronkelijke in de bewer.king en om het
verdienstelijke in de karakteristiek.

Toch erkent hij ruiterlijk de fouten van
zijn lievelingsschrijver, "hem vrijspreken,
waar (hij) in dolle uitgelatenheid de perken
overschreed, kon en mocht ik niet".

Een grondige ontleding deed Eymael ont-
dekken, dat Huygens het verhaal aanvanke-
lijk had willen geven als een berijmde ver-
telling, maar onder het. bewerken is over-
gegaan naar de toneelvorm.

We moeten waardering hebben voor het
fijn gevoel waarmee de taalgeleerde zijn aan-
tekeningen heeft gegeven. Bij onkiese passa-
ges volstaat hij gewoonlijk met het woordje
"obscoen", cn dan is de betekenis al meer
dan voldoende duidelijk!

"Een uitnemcnde uitgave", zo oordeelt
prof. de Vooys over "Trijntje Cornelisdr.".

In tijdschriftartikelen legde Eymael ver-
der de uitkomsten van zijn studies neer. Het
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grootste aantal beweegt zich uiteraard om
Constantijn Huygens heen.

Bij het derde eeuwfeest van Huygens' ge-
boorte verdedigt hij zijn bevoorkeurden
poëet tegen Dr. Kok, die uit enkele punt-
dichten een gebrek aan waardering ten op-
zichte van de schilderkunst meende te mo-
gen vaststellen. ("Constantijn Huygens en de
Schilderkunst", Oud-Holland, XIV, 1896, bI.
185-198).

Nog een ander maal stond hij in het de-
fensief voor "zijn" dichter tegen een aanval,
die al van ruim tweehonderd jaar vroeger
dateerde: "Huygens versus Oudaen. Een oud
proces herzien", Ts. voor NdI. Taal en Let-
terk., XXXI, 1912, bI. 104-113.

Zijn overige artikelen in het Leidse
Tijdschrift beogen in hoofdzaak oplossing
van tekstmoeilijkheden te geven bij Huy-
gens, die natuurlijk het leeuwenaandeel
krijgt, bij Bredero's Moortje, Hooft's Ware-
nar, en de door Verwijs gekozen stukken
van zijn Middelnederlandse bloemlezing.
Voorts bespreekt hij lofdichten op Huygens
en geeft etymologische verklaringen van
merkwaardige woorden en uitdrukkingen. 6)

In de veertiende jaargang (Ts. 1895, bI.
182-225) toont hij aan dat "De Berijmer
van den "Schijnheiligh" niemand anders kan
zijn dan Gerbrand Adriaensz Bredero, 'die
echter de beschikking moet gehad hebben
over de prozavertaling van Aretino's "lpa-
crita", door P. C. Hooft vervaardigd.

Een prachtige erelijst van publicaties, die
echter den schrijver niet zoo gemakkelijk
algemene bekendheid verlenen, omdat het
uitsluitend vak-studies zijn. 7)

Eymael heeft ook verzen geschreven, maar
laten we het eerlijk erkennen, een dichter
was hij niet. Uit zijn Maastricht~e tijd
dateren een zevental poëmata, uitgegeven

6) Ook de wetenschap heeft haar avonturen.
Tijdens de oorlog schrijft Eymael in Brussel een
artikel "Hugeniana", dat door de Duitse cen-
suur niet wordt doorgelaten, omdat het spionnage-
berichten zou kunnen bevatten. Het stuk ver-
schijnt ten slatte in 1921.

7) Voor de volledigheid van ons bibliogra-
phisch overzicht vermelden we nog, dat Eymael
in samenwerking met C. Bergman een boek heeft
samengesteld voor schoolgebruik "Vaderlandsche
Han deIs co rrespón den tie".



in de "Momusklanken". (Mastreecht 1883).
Bij het ,,4 X XI jaorige Momusjubilei"

bundelde de bekende Sociëteit gedichten van
leden, en onder hen was onze Eymael.

Zijn eerste bijdrage "Momus' vierde jubel-
feest" is misschien het zuiverst te karakte-
riseren als Sinterklaaspoëzie, zij het ook
van 'n enigszins betere soort dan de gebrui-
kelijke.

Het Horatiaanse "Levenswijsheid" propa-
geert het streven naar het onbewogene, het
"aequo animo" van de Stoa:
"Daarom, wat U het leven baar,

Zij 't rijkdom of ellende,
Juich niet te luid, maak geen misbaar:

Aan alles komt een ende."

bombastisch
die 'n gestor-

"Lijkkransje" is een zeer
troostversje voor een moeder,
ven kind te betreuren heeft.

Zijn beste poëem vind ik "Anch'io son
pittor'?". De beeldspraak mag rhetorisch
zijn, het rhythme sterk aan de Génestet
herinneren, het gegeven zeer simpel lijken
(hij betreurt het geen dichter, geen kunste-
naar te zijn), het is zo oprecht, zo per-
soonlijk doorvoeld gezegd met gemakkelijk-
heid van taal-beweging, dat het in staat is
ontroering te wekken.

"Ja, wanneer ik een arend ten hooge zie
stijgen,

En hem fier, naar het zonlicht, zie reppen
de wiek,

O! dan voel 'k in mijn ziel ook zulk
nameloos hijgen

Naar het lich1, naar het licht! - maar mijn
vleuglen zijn ziek!

Heer, waarom mij het hart van den arend
gegeven,

Als ik hem niet kan volgen in duiz'lende
vlucht?"

De drie overige zijn niet onverdienste-
lijke. . .. Franse verzen.

"Abscence", een minnedicht je, het drome-
rige "A une fleur", en tenslotte "Le pays
nat al", een bewerking van Dautzenberg's
bekende "Heimwee".

Laten we overigens niet gewichtig doen
over deze poëtische werkzaamheid, maar
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liever de vraag herhalen van Dr. Knippen-
berg: "Welke Limburger dichtte niet in zijn
jeugd?". . . .

Toen de honderdste geboortedag van den
dichter Johan Michiel Dautzenberg werd ge-
vierd met de onthulling van een gedenk-
plaat in de vestibule van het raadhuis te
Heerlen op 13 December 1908, werd Dr.
Eymael uitgenodigd, een herdenkingsrede
uit te spreken. 8)

Waaraan hij deze eer dankte kon hem
geen probleem zijn; hij is immers een zoon
van hetzelfde Heerlen, en dienaar van de-
zelfde "heerlijke Moedertaal", niet als dich-
ter, maar als "eenvoudig taalkundige". Ey-
mael prijst Dautzenberg als "man van wils-
kracht en karakter", als "den vromen en
oprechten Christen", die "echter ook eer-
bied had en eerbied eischte voor de gods-
dienstige overtuiging van anderen" 9), "als
wakker en onvervaard strijder voor de rech-
ten onzer dierbare moedertaal", "als Dich-
ter", zij het niet "een dichter van den hoog-
sten rang", doch naar zijn eigen woorden
"als een kind eenvoudig, steeds in het
schoone verliefd".

De verdiensten van Dautzenberg zijn deze,
dat hij "blijvende een kind van zijn tijd toch
eene zelfstandige plaats te midden zijner
kunstbroeders heeft ingenomen" en "daar-
door aan 't hoofd is getreden eener nieuwe
richting in de Vlaamsche Romantiek, die
van 1850"; "een baanbreker" was hij "op het
gebied der Prosodie"; een dichter met "zui-
verheid van stemming en juistheid van
visie", met gevoel voor de "vorm, klank en
kleur zijner g.:dichten".

Kenmerkend voor Dautzenberg is zijn
"Liefde". "Liefde tot den geboortegrond,
liefde tot Hcerlen heeft hem dichter ge-
maakt".

Eymael neemt een critische houding aan
bij het beoordelen van het poëtisch oeuvre
van Dautzenberg. We dienen hem te rang-
schikken "onder de landelijke idyllen-dich-

8) Afgedrukt in "Limburg", Jaarboek van het
Provinciaal Genootschap, dl. XV, 1909, bI. 26-36.

9) Deze uitspraak typeert mede Dr.' Eymael.
Ons klinkt dat "echter ook" 'n beetje vreemd in
de oren!



ters" met "tekortkomingen en ongelijkheden
van velerlei aard".

Toch wekt hij niet de indruk een ideale
gids in poëticis te zijn. Eén in onze ogen
gekunsteld stafrijm moet o.a. voor hem het
bewijs leveren van poëtische bezieling, van
schoonheidsontroering. Vergeten we niet dat
Dr. Eymael, wat zijn aesthetica betreft, een
vorming van vóór de Tachtigersperiode ge-
noten heeft.

Maar al kunnen we vanuit ons standpunt
een enkel bezwaar maken, zonder twijfel
moeten wij waardering hebben voor de
breed-gedragen rhythmiek, die onder zijn
volzinnen leeft.

Allen, die Eymael persoonlijk gekend heb-
ben en die mij inlichtingen over hem hebben
verstrekt, noemden hem zonder uitzondering
een trouw katholiek en een eenvoudig en
goed mens.

Bij het afscheid van de Amsterdamse
Handelsschool in Juli 1908, droeg de leraar
Frans F. Rode een uitvoerig gedicht voor,
waarin de aftredende Directeur werd gehul-
digd als

"fier travailleur", ..,. "le savant
que grace à sa forte mémoire
rarement on a consulté

sur une question d'histoire
sans le trouver documenté."

Daarnaast noemde hij hem:

"Toujours calme, digne et affable,
franc de tout sentiment haineux;
pour nous tous tu fus un modèle
presque impossible à imiter".

Een particulier schrijven d.d. 6 Maart 1932
spreekt van: "l'homme bon et distingué, tant
par les qualités d'esprit que par une dignité
naturelle. Cette impression de dignité, il la
communiquait à quiconque l'approchait sans
le connaître."

"Il était aussi un chrétien sincère. . . .".

Prof. Dr. F. A. Stoett, hoogleraar in de
linguistiek aan de Amsterdamse Gemeen-
telijke Universiteit, schreef bij de dood van
Eymael in de "Nieuwe Rotterdamsche Cou-

246

ranf' onder het- opschrift: "Een verlies voor
de Nederlandsche taalwetenschap":
-~ankbaarheid voegt ons tegenover dezen

geleerde, die zulke groote diensten aan de
vaderlandsche wetenschap heeft bewezen;
die door zijne kennis, gepaard aan groote
bescheidenheid en door zijn beminnelijk ka-
rakter den eerbied en de genegenheid van
velen zijner tijdgenooten heeft afgedwongen
en gewonnen". "De Nederlandsche taalwe-
tenschap heeft in dr. E. een harer beste
beoefenaren verloren".

Het is opvallend, dat Dr. Eymael, de gron-
dige kenner van taal- en geestesleven der
17e eeuw, die door een toegewijde studie
denk- en zeggingswijze van Huygens voor
anderen wist toegankelijk te maken, van
officiële instanties niet die erkenning heeft
gevonden, waarop hij zonder enige twijfel
recht heeft.

Voor zover ik heb kunnen nagaan is er
in boek of tijdschrift nog niet over den per-
soon van Dr. Eymael geschreven. Het
"Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-
boek", waarvan tien delen verschenen zijn,
vermeldt hem niet, de "Handelingen en Le-
vensberichten van de Maatschappij der Ne-
derlandsche Letterkunde te Leideo" even-
min. Dit moet de verbazing wekken van een-
ieder, die wel eens meer dan occasioneel
zich heeft bezig gehouden met zeventiende-
eeuwse taaleigenaardigheden, omdat hij
de verdiensten van Eymael erkennend, het
ontbreken van zijn naam in beide uitgavén
als een gemis zal voelen.

Dat hij geen plaats vond in de "Levens-
berichten van afgestorven Medeleden" is te
verwonderlijker, daar Eymael zijn meeste
publicaties juist heeft afgestaan '<-lan het
"Tijdschrift voor Ndl. Taal- en Letterkunde,
uitgegeven vanwege de Mij. der Ndl. Let-
terkunde te Leiden"!

Het is ons' een eer, hier ter plaatse - zij
het ook gebrekkig - de aandacht te hebben
mogen vestigen op dezen verdienstelijken
oud-Rolduciën en zijn werk.

BüHNEN.



als peilschaalMiddeleeuwsche Boekenlijsten
der Cultuur.

........

De laatste jaren heeft de studie der mid-
deleeuwsche boekerijen en boekenlijsten
groote vorderingen gemaakt. Allerwegen is
men gaan inzien dat niets ons meer kennis
van de cultuur geeft dan de kennis van het
boekenbezit.

Helaas, hoe meer de tijd achter ons ligt,
hoe minder kans er bestaat, dat de boekerij
bijeen gebleven is, ja zelfs eenige boeken
zijn gered.

In zekere zin zijn echter de boekenlijsten
belangrijker dan de boeken' zelf. Boeken van
bepaalde schrijvers toch zijn gewoonlijk wel
hier of daar bewaard, zoodat 'n enkel exem-
plaar meer of minder niet zooveel beteeke-
nis heeft.

Maar anders is het met de boekenlijsten
of catalogi. Zij geven een overzicht over 't
geheel van 't boekenbezit: zij mogen peil-
schalen der cultuur heeten.

In 't verleden verschenen reeds belang-
rijke werken. Zoo: Gottlieb, "Ueber Mittel-
alterliche Bibliotheken", Leipzig 1890, Otto
Harrassowitz; en Becker, "Catalogi Biblio-
thecarum Antiqui", Bonn 1885, Max Cohen
en Zn.

Manitius schreef 'n paar zeer gewaardeer-
de werken: "Philologisches aus alten Biblio-
thekskatalogen" en "Analekten zur Geschich-
te des Horaz im Mittelalter".

Warichez gaf in zijn abdij van Lobbes de
oudste cataloog van België, ni. die van de
abdij Lobbes.

De laatste tijd, na reeds over "La bibIio-
thèque de l'abbaye de Saint-Laurent à Liège
au XIIe et au XIIIe siècle" geschreven te
hebben, schonk onze voorzitter Dr. Gessier,
hoogleeraar aan de Katholieke Universiteit
te Leuven, ons een zeer uitvoerige en geleer-
de verhandeling: "Une bibliothèque scolaire
du XI siècle d'après le cataloque provenant
de l'abbaye d'Anchin".

Wat de Noordelijke Nederlanden betreft

1) MaIl, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór
de Hervorming.

moge ik verwijzen naar MoIl1), die "de ge-
schiedenis der bibliotheken van Nederland
een hoofdbestanddeel der algemeene geschie-
denis onzer beschaving" noemt, en zelf "De
boekerij van het St. Barbaraklooster te Delft"
uitgaf; naar Dr. H. G. Kleijn 2) - vooraf-
gegaan door van Wijn -die de catalogus
(eigenlijk een samenstel van catalogi) van
Egmond uitgaf; naar van Heteren's "Kloos-
terboekerijen in de Middeleeuwen" (Jaar-
boekje Alberdink Thijm 1893, pag. 113-145)
en tenslotte naar het uitvoerige proefschrift
van K. O. Meinsma dat tot titel heeft: "Mid-
deleeuwsche Bibliothèken".

"Habent sua fata" is niet alleen toepasse-
lijk op de boeken zelf, maar ook op de
boekenlijsten. Zoo gebeurde het, dat geen
dezer Noord-Nederlandsche schrijvers ken-
nis droeg van de hoogst belangrijke boeken-
lijst der oude abdij van Rolduc, de beroemde
Abbatia Rodensis. Toch was deze catalogus
reeds - zij 't zeer onvoldoende - uitgege-
ven door Franquinet 3) en later door Dr.
Corten 4) en had Habets ") er een bespreking
aan gewijd. Tot boven de Moerdijk was
echter de kennis van deze oudste Neder-
landsche boekenlijst niet door!1edrongen.
't Was dan ook voor ondergeteekende een
voldoening - zij 't in 't kort - er op het
vijfde Nederlandsche Philologencongres over
te mogen spreken en in later dagen Prof. Dr.
Sassen bereid te vinden - vooral met het
oog op 't wijsgeerig gedeelte - hem uitvoe-
riger te behandelen in de "Revue Néosco-
lastique de philisophie" 6) en nog dit jaar

0) Dr. G. H. Kleijn, De Catalogus der boeken
van de Abdij te Egmond. Archief voor N eder-
landsche Kerkgeschiedenis, 1887, pp. 127-190.
Zie voor Egmond ook het belangrijke werk van
Bernard 1. M. de Bont: De "Regale" Abdij van
Egmond.

3) Franquinet, Annales de la Société Histori-
que et Archéologique à Maestricht, I, p. 261 sqq.

') Dr. Corten, Rolduc in Woord en Beeld.
") Habets, Geschiedenis van het Bisdom Roer-

mond, I, 500-509.
ij) Tome 36, Fevrier 1934.



op 'n vergadering van het Provinciaal Ge-
nootschap voor Kunsten en Wetenschappen
te Utrecht er 'n gewaardeerde voordracht
over te houden.

De catalogus Rodensis is een werk ineens.
Hij verschilt daarin met Egmond: zeker heeft
Egmond oudere bestanddeelen, maar de ons
bewaarde boekenlijst is van jongere datum,
ni. 't begin der XVIe eeuw. De Egmondsche
lijst, juister lijsten, is te hooi en te gras bij-
eengebracht, die te Rolduc geeft het boeken-
bezit weer op 'n bepaald tijdstip, ni. 't eer-
ste kwart der XIIIe eeuw. Het jongste boek
toch is de Aurora Petri de Riga, die als Ka-
nunnik van Reims in 1209 stierf.

De Catalogus Rodensis staat i.n 'n Cartu-
larium Rodense, dat zich bevindt in het
Rijksarchief te Maastricht. De afdeelingen
dragen tot opschrift:

Hii sunt libri theoloici Rodensis ecclesie, en
Hii sunt libri artium liberalium et Philoso-

phorum et Auctorum et Poetarum.
't Woord "Ecclesia" zou ons in de waan

kunnen brengen dat wij hier met liturgische
boeken te doen hebben. Dat is echter niet 't
geval: voor Rolduc moet men dus een derde
afdeeling aannemen, die der sacristie, "qui
pertinent ad divinum officium", 'n afdeeling,
die niet in de catalogus vermeld staat.

De beteekenis van het eerste opschrift
schijnt te zijn: dit is de afdeeling der theo-
logische werken; van het tweede: dit zijn de
boeken over de vrije kunsten: dit zijn de
schoolboeken.

Nu is 't merkwaardig dat wij van Rolduc
naast de boekenlijst, het historieboek -
beide in originali - bezitten. Uit die Anna-
les blijkt, dat Rolduc reeds van de oudste
tijden af een school bezat. Geen wonder,
waar toch de scholaster der beroemde Dom-
school van Doornik, Ailbertus van Antoing,
Rolduc's stichter is.

Gelukkig worden ons de namen van een
paar scholieren genoemd: Utrecht leverde er
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een te Rolduc "litterarum officio educatus".
Ons inziens komt Rolduc via de graven van
Gelder met Utrecht in aanraking. Bij Utrecht
bezit de abdij dan ook goederen.

De school-boekenlijst bewijst, dat te Rol-
duc de septem artes volledig werden onder-
wezen. Uit die lijst kan men opmaken dat de
studierichting 'n ideale was en de studie der
klassieken in aanzien stond. Lucanus, Statius,
Sallustius, Persius, Ovidius, Vergilius zijn
er vertegenwoordigd. Kennelijk stelde men
veel belang in Horatius. De hoogst zeldzame
brieven van Cicero werden er gevonden.

In de oudste dagen reeds stond Rolduc
in betrekking tot Beieren; mogelijk bestaat
er samenhang tusschen de Salzburgsche boe-
kerijen en die van Rolduc. Misschien zelfs
geeft de Rolducsche boekenlijst 'n aanwij-
zing tot verklaring van de Westbouw van
de Dom te Xanten: de scholasticus Ber-
thold, die in Xantensche oorkonden (1165-
1190) voorkomt, bouwt dit fraai stuk: welnu,
als eenig met name genoemd gever komt op
de lijst van 300 boeken voor 'n magister
Bertholphus Xanctensis. Wijlen Dr. Cuypers
vond bouwkundige overeenkomsten tusschen
de Xantener westbouwen het Rolducsche
kerkfront. Was de schenking van boeken
een bewijs van dankbaarheid voor bouwkun-
dige modellen?

De Rolducsche boekenlijst, en dat geldt in
zekere zin nog meer voor Egmond - Eg-
mond krijgt reeds in de ge eeuw onder
Ekkert, aartsbisschop van Trier en zoon van
den Hollandschen graaf Dirk, groot weldoe-
ner der abdij Egmond, 'n merkwaardige gift
van 23 boeken - verdient nadere studie.
De wetenschap kan er slechts door gediend
worden.

Vermoedelijk is de crypta van de Dom
van Lund (in Zweden) door 'n Rolducsch
monnik gebouwd.

Roermond. Dr. VAN GILS.

........



Vondelherdenking
........

op Rolduc.

30 November.

Vondel! Vondelherdenkingen!!
Heel Nederland was er vol van, ja, zelfs

het buitenland deed er aan mee, want V on-
del, met zijn rond gezicht, gewelfde wenk-
brauwen, met z'n vriendelijke oog en, zijn
kalotje en sik, och, wij hebben zoo'n ver-
trouwd beeld in Vondel. Het is voor ons,
alsof we hem zelf nog gekend hebben, met
hem gesproken. Hij is voor ons een vriend:
hij is een vriend voor allen, die hem willen
leeren kennen.

En daarom eeren wij Vondel, daarom hou-
den wij herdenkingen, omdat hij onze vriend
is. Spreekt hij nièt tot ons in zijne verzen?
Geeft hij daar niet zijn ziel in bloot? en laat
hij ons niet deel en in zijn levenskennis, die
hij verworven heeft door veel strijd, door
veel verdriet?

Vondel's verzen, ze treffen ons, juist om-
dat ze zoo oprecht gemeend zijn, omdat er
geen gekonkelde achterbakschheid in schuilt.

En daarom kennen wij Vondel zoo goed,
daarom houden wij Vondelherdenkingen, en
daarom niet wij Nederlanders alleen, alsof
het slechts een nationale dichter is, maar
daarom werden ook in België, in Duitsch-
land V ondelherdep.kingen gehouden, daarom,
omdat Vondel groot is, groot in zijn eenvoud
en oprechtheid.

En heel Nederland viert, bejubelt zijn ge-
boortedag en ook Rolduc doet mee. Ook
Rolduc houdt zijn Vondelherdenking....

In de aula waren leeraren en leerlingen
bijeen toen de Hoogeerw. Heer Directeur
een kort openingswoord sprak. Hij wees
vooral op de groote plaats, die Vondelin het
studentenleven op Rolduc inneemt, wat)blijkt
uit de vele malen dat Vondel's spelen op het
Rolducsche tooneel werden vertolkt. Werd
niet dit jaar, het 350ste herdenkingsjaar van
zijn geboorte, door onze leerlingen zijn nage-
dachtenis gehuldigd door de wèlgeslaagde
opvoering van zijn "Joseph in Dothan"?

De herdenking op deze avond stond onder
leiding van Drs. L. C. Michels, die vroeger

leeraar op Rolduc is geweest en thans ver-
bonden is aan de Tilburgsche leergangen.
Een der leerlingen, Louke HuIsman, opende
het programma met eenige zeer verdienste-
lijke declamaties uit Vondel's verzen, o.a.
Wiltzangh en het troostende gedicht, gericht
tot V ossius bij de dood van zijn zoon Dio-
nys.

Aansluitend bij de gedachten in dit vers
vertolkt herdacht de heer Michels eerst een

der vrienden van Rolduc, een oud-leerling,
die dezer dagen zoo plotseling uit 't leven
is heengegaan: Prof. Dr. A. van Rooy, rector
magnificus van de Amsterdamsche Universi-
teit. De redenaar kwam dan tot zijn onder-
werp. Uit de reeks van herdenkingen in bin-
nen- en buitenland blijkt wel het verheugen-
de feit, dat deze dichter de eenheid van ge-
voelen bij ons volk heeft verwekt. Behalve
een groot dichter was Vondel ook een goed
en edel menseh, een mannelijk karakter met
een groot gevoel van eigenwaarde, gepaard
aan een waarlijk christelijke nederigheid.

Spreker geeft vervolgens een boeiend over-
zicht van de ontwikkelingsgang van Von-
del's leven, vanaf zijn prille jeugd tot de ja-
ren van zijn mannelijke sterkte. Hij gewaagt
van de connecties die van belang waren voor
zijn ontwikkeling, van de sekte der Men-
nisten, waarvan onze dichter in de eerste
tijd aanhanger was; van de invloed, die de
Warmoesstraat op hem gehad heeft. Daar-
na schetst hij V ondel's liefde voor de kunst,
vooral voor het toenmalige tooneelleven in
Amsterdam. Tengevolge daarvan raakte hij
in conflict met zijn doopsgezinde geloofs-
genooten en overheid.

Het tooneel vond in onzen dichter een

talentvollen verdediger. Een heel belangrijk
feit in Vondel's leven was de onthoofding
van Oldenbarneveld. Heel zijn leven heeft
hij hiervan de invloed ondervonden. Hij is
er door verdoofd en eerst langzaam herstel-
de hij zich hiervan. Er breekt voor hem een
tijd aan van melancholie, maar als hij deze
te boven is, barsten de fellè hekeldichten
los, waarin zijn verontwaardiging en ge-



krenkt rechtvaardigheidsgevoel tot uiting
komt. Hij leeft zich hoe langer hoe meer in
in het kunstenaarsmilieu en politieke leven.

Van groot nut voor hem zijn de nieuwe
vriendschappen geweest, die hij kon sluiten
met Hooft, het huisgezin van Roemer Vis-
scher, V ossius, Hugo de Groot enz.. Spreker
komt op tegen de vaak nog aangegeven ro-
mantische voorstelling, als zou Vondel in
gezelschap van Cats en de Tesselschade's
een regelmatig bezoeker zijn geweest van de
Muiderkring.

Het doet niets af aan de dichterlijke waar-
de, dat de hekeldichten niet regel voor regel
verantwoord zijn. Zij zijn en blijven mooi,
juist door de edele stimulans die ze heeft
doen ontstaan. Vooral weidt spreker uit over
het hekel drama "Palamedes", waar de Griek-
sche held door persoonlijke jaloezie moet
omkomen. Toch was Vondel niet tegen 't
Oranjehuis, want hoe juicht hij Frederik
Hendrik toe, hoe enthousiast luidt niet zijn
"Geboorteklock"?

Dan komt de redenaar aan Vondel's be-
keering tot 't Katholicisme, bij een figuur van
zijn bekendheid een sensatie van de eerste
rang. Toen hij zijn "Gijsbrecht" schreef, hel-
de hij reeds tot ons geloof over, wat zelfs
zoo sterk blijkt, dat de dominees zich tegen
de opvoering van dit stuk verzetten. Over
dit stuk weidt spreker uit. Is het niet het
populairste stuk, dat het publiek nog steeds
boeit? Geeft het niet genoeg interessante
personen, waarover te disputeeren valt? Wat
zijn de reien niet prachtig!

Het Katholicisme schijnt hem nieuw leven
in te blazen en dan ontstaan de groote mees-
terwerken der dramatische kunst.
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Doordat de Gijsbrecht geïnspireerd is
door een stuk van Vergilius, heeft spreker
een gemakkelijke overgang tot de vèrgaande
invloed, die de Latijnsche en Grieksche
schrijvers op Vondel gehad hebben en dan
verzet Spreker zich tegen de meening van
velen, dat, als Vondel niet zoo gebonden
was geweest aan de vele dichterlijke usan-
ties, als hij m.a.w. niet zoo angstvallig de
klassieke drama-stijl gevolgd had, hij een
ongekende vlucht op 't tooneel had gekend.
Immers Vondel was een typische barok-na-
tuur, zijn uitbundige geest zou hem misschien
verleid hebben tot gezwollenheid, indien hij
niet zoo de klassieke dramavorm had ge-
kozen.

Als slot voor de pauze schenkt spreker
speciale aandacht aan Vondels' leerdichten
o..a Altaergeheimenissen, Heerlijkheid der
Kerk, Bespiegelingen over God en gods-
dienst. In 't algemeen geniet dit soort ge-
dichten weinig waardeering, maar die van
Vondel zijn zoo verheven, dat zij niet in de
slechte faam van leerdichten mogen deelen.

Onder de pauze dragen de leerlingen Bob
Gelhard en Piet Retèl, resp. als Jozef en
Ruben op verdienstelijke wijze enkele frag-
menten voor uit "Joseph in Dothan".

In het tweede gedeelte zijner rede he.eft de
heer Michels, uit Vondel's werken voorge-
dragen, waarmede de avond gesloten was.

Een' woord van hartelijke dank voor zijn
interessante lezing aan den geachten spre-
ker was wel op zijn plaats.

Rolduc heeft op passende wijze den Prins
der dichters herdacht.

P. B.

........



Van het Leger en wat....
........

nog

Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat
"Het Kader" de fierste jongemannen-ver-
eeniging was van Rolduc. Op de hoogste
klassen van Gymnasium en H.B.S. zaten kor-
poraals en zelfs al sergeanten, de spes pa-
triae, de toekomst van het officierenkorps
der Koninklijke Landmacht.

Het Kader heeft vele voordeelen gehad.
Op de eerste plaats verminderde het nog 't
- toch vrijwel denkbeeldige - gevaar dat
Nederland ooit oorzaak zal worden van
strijd en bloed. Daarvoor rookte men in het
Kaderhok te veel vredespijpen. Dit neemt
niet weg dat alle kaderleden in hun tijd ge-
weldige aspiraties hadden naar krijgsmans
eer en roem. Ze hadden echte geweren,
echte uniformen en bedreven velddienst tij-
dens de wandel uren. Bovendien was het Ka-
der een aardig amusement. 't Bezorgde veel
rookzalen; je behoefde niet met het gros als
een kuddedier langs de straten te zeulen.
Eigenlijk was het zelfs een bijzondere onder-
scheiding van het Kader te zijn. De oefen-
tijd in Harskamp ging wel van je vacantie
af, maar, après tout, het was een uitstapje,
waaraan ieder aardige h'erinneringen heeft.

Thans is het Kader niet meer. De ver-
eenigde wapenbroeders kregen hun faillisse-
ment thuis gestuurd. Rolduc heeft z'n leger-
afdeeling zien vertrekken. Voortaan gaan zij,
die opgeroepen worden, om te worden voor-
bereid op hun taak bij de verdediging des
vaderlands, rechtstreeks naar de kazerne,
zónder vóóropleiding bij het fiere, trotsche,
zelfbewuste, dappere Rolducsche Kader.

Zoo kwam ook ik terecht bij de 3-de ,Com-
pagnie van de School voor Reserve-Officie-
l'en der Infanterie in Breda. De eersté dag
in een kazerne lijkt veel op de eerste dag
van je kostschoolleven. 'n Groot gebomy, als
een doolhof; onbekende gezichten; bij je
zelf nieuwsgierige afwachting: wat gaat er
hier met me gebeuren?

Op het Compagniebureau zaten krijgshaf-
tige kragen met sterren, en mouwen met
breede en smalle strepen. Geïntimideerd
door dat aspect overhandigde ik m'n indee-

lingsbiljet. Dreigend als een oorlogsschip
keek zoo'n meneer me aan, kennelijk er over
verwonderd dat ik 'n stropdas droeg, hem
met Mijnheer betitelde en nog niet onder
hakgeklap rechtsomkeert kon maken.

Eenmaal bij een sectie ingedeeld, krijg je
een bed - voorloopig nog geen stoel - en
je wacht geduldig op de dingen, die komen
gaan. Voor inlichtingen word je telkens ver-
wezen van officier naar onderofficier, van
sergeant-majoor naar sergeant, en 't eind van
het lied blijkt gauw steeds hetzelfde te zijn:
je komt altijd bij den burgercorvéeër terecht.
Langzaamaan verander je geheel van uiter-
lijk; voor de spiegel staat ieder sprakeloos
te kijken hoe ie er uit ziet met 'n veldmuts
en 'n grijs-groene uniform en putte e's. De
eerste weken zijn een soort noviciaat, wat
in dienst de recrutentijd genoemd wordt. Is
deze afgeloopen, dan zit je ringomsloten in
de krijgstucht en geldt de krijgswet. Er komt
een order, die gelast alle burgerkleeding uit
de kazerne te verwijderen; daarmede begint
het tijdperk der rijkssokken, rijkshemden,
rijksbroeken enz. Dan ken je na eenige tijd
een boordeknoopje nog slechts als een prae-
historisch meubel.
. Dit alles went. Er komt een tijd dat brie-
ven geopend worden met een bajonet, dat
driemaal daags iedereen ijverig schoenen
poetst, veegt en zeemt en hardnekkig tracht
met behulp van twee latjes dekens en la-
kens tot een vast model te vormen. Is men
deze kunst machtig, dan is dit ook het dui-
delijkste bewijs dat men acclimatiseert.

In rechte lijnen,. de gestrekte armen even
hoog, loopen de krijgslieden te exerceeren.
Eerst wordt de houding aangeleerd. Zeer
zeker heb je geen idee van het begrip: "Dé
Hoûding", welke wordt aangenomen op het
simpele commando: Geeft-Acht!, de basis,
de rug gegraat der discipline. Onbeweeglijk
staat de man voor zich uit te staren, over
de helm van z'n voorman heen, ins blaue
hinein, één massief blok, overtuigd' van de
weldaad dat het hem zelfs nog vergund is



adem te halen. De geheele dag wordt er
zwaar geoefend en 's avonds zit de sfeer er
zóó in, dat je voor je bed eerst nog eens
links uit de flank en rechtsomkeert maakt
alvorens onder de wol te verdwijnen.

In de les - een school voor reserve-offi-
cieren is een militaire kostschool - kwam 'k
naast een jaargenoot van Rolduc te zitten.
In dezelfde klas zat nog een oud Rolducien,
terwijl de klasseofficier wel 'ns examens
heeft afgenomen bij het betreurde Kader.
Daar wordt ijverig studie gemaakt van tac-
tische oefeningen op de stafkaart. Er worden
papieren stellingen betrokken, er worden
heele divisies verplaatst, aanvalsplannen ge-
maakt, veldslagen geleverd, en de overwin-
ning is steeds aan onze zijde. Dit is niet
meer dan logisch. Ieder trekt ten strijde met
de vaste overtuiging dat de overwinning aan
zijn kant zal zijn. Dat is zelfvertrouwen, dat
ook geleerd moet worden.

De opleiding tot officier is veelomvattend,
eischt ook een vol jaar, een jaar waarin be-
hoorlijk moet worden gewerkt, dat door z'n
oefeningen, overdag en bij avond, veel
lichamelijke inspanning eischt, welke echter
een prachtige sportieve training is. Frappant
is de buitengewone kameraadschap, welke
zich dagelijks demonstreert en er steeds op
gericht is om elkaar er "door te luizen". Het
jaar, doorgebracht in dienst des vaderlands,
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heeft nog een andere zijde. Het is een jaar,
niet alleen van fysieke, doch bij uitstek ook
van moreele training. De aanstaande offi-
cieren komen voor het meerendeel recht-
streeks van Gym. of H.RS., hetzij internaat
hetzij externaat. Het milieu op deze inrich-
tingen bestaat - ondanks gevaren en scha-
duwzijden, welke ook hieraan verbonden zijn
- uit gelijk gezinde menschen, van één gods-
dienst en overtuiging, die werden vóórgegaan
en geleid. In de kazerne is dit afgeloopen en
komt het er op aan de aangewezen weg zelf
tc gaan, zonder wankelen, in een milieu van
geheel verschillend georiënteerde menschen,
mét of zónder overtuiging, terwijl niet elk
oogenblik leidende handen je krachtig aan-
grijpen om je door de branding heen te lood-
sen. Hier is werkelijk vastberadenheid, over-
tuiging, durf vereischt, nièt zoozeer om die
heele groote moeilijkheden te trotseeren, dan
wel om de dagelijksche, onmerkbaar mee-
sleurende en doorsijpelende geest van lak-
sche onverschilligheid en ongodsdienstigheid,
die zich verbergt onder schijnbaar forsche
en ruwe kracht, of zelfs laagheid, te weer-
staan. Vrienden, zijt dàn katholiek, ondanks
allen en ondanks alles, en ge zult begrijpen
wat een redenen tot erkentelijkheid ge hebt
dat ge eerst op Rolduc zijt geweest. .

Paschen 1938.

COR. E. SCHELFHOUT.

....................



RE UNIE VAN OUD LEERLINGEN.

De in het vorig Jaarboek aangekondigde

Reunie heeft plaats 20 en 21 Augustus.

Deelnemers gelieven zich aan te melden bij

Prof. Cobbenhagen, Mozartstraat, Tilburg.

Rolduc heet allen hartelijk welkom.
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Rooy t (Dr. J. H. Cobbenhagen)

Kroniek 1937-1938 .
Prijsuitdeeling
Jaarverslagen:

Maria-Congregaties
Derde Orde van St. Franciscus

Missievereeniging "Rolduc"
St. Vincentius-Conferentie "H. Johannes Bosco"
"Pro Deo" . '
Academie "St. Augustinus"
Academie "Alberdingk Thijm"

Tooneel, Muziek en Film
Fransch Marocco ("Sud") .
Gebroeders Kalkoen

Kermisvolk op Kerstmis.
Elias weet het beter.

Sport en Spel:
Voetbal.
Tennisclub R. T. C.

Hockey- 'en Cricket club "Unitas"
Ping-Pong

Leerarencorps
Lijst van leerlingen.
Personalia
In Memoriam:

Z. H. Exc. Mgr. F. H. Schraven t (J. J.) . . 107
Z. H. Exc. Mgr. G. D. Frederix t . 111
Mgr. Prof. Dr. J. C. F. H. Schrijnen t (Dr. B.) . 112
Pastoor Albert Grispen t (J. N.) . 114
Pastoor Jacques Rutten t (W, Beuken) . 116
Jacques Rhoen t (J. J.) . 118
H. J. Schoemaker t . 120
Peter Bemelmans t (J. M.) . 121

't Zilveren Priesterfeest van Prof. H. van der Mühlen en Dr. Alph.
Deume~s (T. T.) . 123

De St. Vincentius Vereeniging (B.) . 125
A Gho,st Story (J. B. L.) . 127
Bij het beeld van Ariëns (V.) . 131
Nog iets over Alfons Ariëns (Jan F. M. Sterck) . . 133
"Kamp" (Dr. Ant. Arts) . 136
De Nationale Feestdag (P. B.) . . 139
De geschiedenis der Bokkerijders in 't voormalige land van 's Hertogen-

rode:; (Dr. Wilhelm Gierlichs, Herzogenrath) . . 145

5
10
24

34
36
37
42
46
48
49
51
56
58
66
67

73
87
89
92
93
94 '

. 103



255

De glorieuze tocht naar Weert (Bohnen) .
Reflexies en Toekomstdroomen (J. Baeten S.J.) .
Cynische en burleske bespiegelingen over morbiede aangelegenheden

(A. de W.)
Dr. H. J. Eymael, de Huygens-kenner (Bohnen)
Middeleeuwsche boekenlijsten als peilschaal der cultuur (Dr. v. Gils)
Vondel-herdenking op Rolduc (P. B.) .
Van het leger en nog wat (Cor E. Schelfhout)

....................

. 226

. 231

. 236
. 240
. 247
. 249
. 251



PLATEN.

Prof. Dr. A. van Rooy t
Restauratie voorgevel
Pastoor L. Janssen.
Kapelaan H. Vliegen
Zegening van het nieuwe Rolducsche vaandel.
Gedenksteen van de plechtige toewijding van Rolduc aan Maria
Maria-optocht Kerkrade
Rolduc in Winterkleed.
Fransch Marocco
Ontwerpen platen "Pro Deo" Actie.
Elias weet het beter
Aubade op het Directeursfeest.
Het Rolducsch elftal
Sparta I .
Limburgia I .
Pantarei .
Sparta 11 .
Unit as I .
Tennisclub R. T. C.
Opening van de nieuwe tennisbaan.
Hockey- en Cricketclub" Unitas" .
Philosophie Supérieure .
6e Klas Gymnasium.
5e Klas H. B. S. A .
5e Klas H. B. S. B .
Sociale Week 1937 .
Z. H. Exc. Mgr. F. Schraven t .
Z. H. Exc. Mgr. G. D. Frederix t .
Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijnen t
Pastoor Albert Grispen t .
Pastoor Jacques Rutten t .
Jacques Rhoen t
H. J. Schoemaker t
Peter Bemelmans t .
Rolducsche ponnies.
Ariëns, de Sociale Priester.
Het Nieuwe Vaandel
De Nationale Feestdag.
Burcht van Herzogenrath vóór de restauratie.
Vonnis Arnoldus Paffen
Vonnis Andries C. .
Vonnis Geilen
Titelfoto .
De glorieuze tocht naar Weert
Kruisbeeld (van J. Maris) in de gang bij de hoofdtrap
Dr. H. J. Eymael

4
9, 11

17
21
22
34
35
45

56, 57, 58
46, 47

67, 68, 69
72
74
77
80
82
85
86
87
88
89
94
95
98
99

. 102

. 107

. 111

. 112

. 115

. 117

. 119

. 120

. 122

. 124

. 131

. 138
. 140, 143

. 145
. 180, 181
. 182, 183

. 185

. 221
226, 227, 228, 229

. 231

. 241.



ALB. SCHELFHOUT..v. d. MEULEN

JONGEN, LUISTER EENS!

Persstemmen:

De Kath. Verkennersleiàer: Daarbij komt. dat er nu
eenmaal vele jongens zijn, die nooit over dit onder-
werp zullen spreken met hen, die daarvoor de aan-
gewezenen zijn. 'Het hopelooze getob van deze jon-
gens wordt met een slag voorkomen door hun dit fijne
begrijpende boekje in handen te geven, dat hen rustig
en kalm zal maken en hen veel onnoodige strijd zal
besparen.
De schrijfster spreekt met den jongen als een ervaren
liefhebbende moeder met haar zoon. Zij kent zijn
moeilijkheden en helpt hem er met 0 zoo fijn gekozen
woorden en beelden overheen, maakt alles helder en
licht en opent hem wijde vergezichten, waarnaar zij
hem doet verlangen en waardoor zij hem rein zal
houden om de ongerepte mannelijkheid te bereiken.

Een reeks vertrouwelijke gesprekken met

den R. K. Jongen van 15-18 jaar. Met

een voorwoord van Dr. G. Lamers, S.J.

De Jonge Wacht: De bekende verzorgster van het
"Halfuurtje van de Rijpere Jeugd" van de K.R.a.
geeft hier een serie gesprekken met oudere jongens.
Met fijn vrouwelijke tact weet ze te spreken over tal
van moeilijke problemen in 'n jongensleven.
Misschien is het aan te raden, dat dit keurig werkje
door de Directeuren "en mass,e" wordt gekocht; dat is
voordeeliger, financieel en ..ideëel!

Limburg aan Christus: Dit boekje is een uitstekende
wegwijzer. Zonder overdrijving kunnen we zeggen,
dat het boekje goud waard is. En dat U kunt
koopen voor slechts 55 centen.
SteUa Duce: Laat elke huisvader zijn jongens, die er
voor in aanmerking komen, dit boekje cadeau geven!

De H. Eucharistie: Jongens, leest en herleest het aan-
dachtig!

Per exemplaar f 0.55; 10 ex. f 0.52~; 25 ex. f 0.50; 50 ex. f 0.47~; 100 ex. f 0.45.
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