
RO-LDUC'S
JAARBOEK

ONDER REDACTIE VAN

J. METZEMAKERS, Pro
ENDr. R. HUYSMANS, Pre

XIX

1939

N.V. DRUKKERIJ H. VAN DER MARCK EN ZONEN, ROERMOND





Ter herinnering aan

Mgr. H. W. H. Everts t
........

De cereplaats in Rolduc' Jaarboek komt
dit jaar toe aan wijlen Mgr. H. W. H.
Everts; hij verdient zulks ten volle, immers
groot waren zijn verdiensten voor Rolduc en
met hechte banden bleef hij aan ons huis
verbonden tot het laatste van zijn leven.
Een en ander zal blijken uit de volgende
levensschets.

Henri Everts werd 21 November 1854 te

Sevenum geboren als zoon van den toen-
maligen burgemeester dier plaats. Gezien de
diep-godsdienstige geest, welke in het gezin
Everts-Billekens heerschte, verwondert het
niet, dat Henri reeds als kind het verlangen
koesterde om priester te worden, en de
diepe vroomheid van zijn moeder, over wie
hij ook later met eerbied en dankbare liefde
bleef spreken, oefende ongetwijfeld invloed
uit op de keuze van zijn levensstaat; daarbij
kwam, dat Henri zoowel van vaders als
van moeders zijde een heeroom had, die
toen beide leeraren waren van Rolduc, n.l.
de latere directeur van Rolduc, Mgr. Dr. W.
Everts en de Z. E. Heer Martin Billekens,
die in 1896 overleed als pastoor van Roos-
teren. Van beiden is zeker wel eenige aan-
trekkingskracht uitgegaan in de richting van
het H. Priesterschap.

Na de voltooiing van het lager onderwijs
te Sevenum, werd Henri in October 1865
lcerling van het Gymnasium te Roldue. -
In Rolduc's Jaarboek van 1931 hceft hij zclf
ccn interessante beschrijving geleverd van
de wijze, waarop die reis geschiedde; om-
trent zijn Rolducsche studietijd (1865-'73)
is uit de aard der zaak weinig bekend; alleen
hebben wij schitterende getuigen van het
succes van zijn studie in de verschillende

palmarès (prijsboeken), die duidelijk aan-
toonen, dat Henri Everts ongeveer over de
heele lijn de eerste van zijn klas was, of
zeker tot de allereersten behoorde.

Was de verdere ontwikkeling van zijn stu-

die normaal geweest, dan zou hij in October
1873 de theologische studie zijn begonnen,
maar voorloopig zou ze een andere richting
nemen. In 1872 was met goedkeuring van
alle Nederlandsche bisschoppen de Holland-
sche school, verbonden aan het Klein-Semi-

narie, ingericht volgens het programma van
de Rijks Hoogere Burgerscholen en als zoo-
danig officieel geopend. Katholieke leeraren
met de vereischte diploma's waren echter
zeer zeldzaam, en maar een zcer bescheiden
salaris kon men hun bieden.

Directeur Everts schijnt het eerst het plan
te hebben opgevat, om jong gewijde pries-
ters voor academische opleiding naar de
universiteit te zenden, die later als leeraren
zouden te werk gesteld worden, en wer-
kelijk is er één op die wijze naar de acade-
mie gezonden. Bekend is, dat het plan heel
wat bestrijding heeft ondervonden; men be-
greep niet, hoe men het aandurfde jeugdige
priesters aan het gevaar van de oQgeloovige
wetenschap bloot te stellen. Toch koos men
toçn, wat Rolduc betreft, een eenigszins an-
dere weg: voor de aanstaande academisch
tc vormen leeraren koos men toen leerlin-

gen, die hun gymnasiale en philosofische
studie hadden voleindigd en die na de vol-
tooiing van de academische studie theologie
zouden studeercn; zoo zien wij in 1873 twee
afgestudeerden van Rolduc naar Leiden ver-
trekken, n.l. Henri Everts en Joseph Keuller.
Op 18 September deden zij met goed gevolg
hun admissie-examen, de eerste voor de fa-
culteit der Letteren (oude talen en geschie-
denis), de tweede voor de faculteit van de
Wis- en Natuurkunde.

Dat dit plan geen zorgen gebaard heeft
en niet is afgekeurd, kan niet gezegd wor-
den. Vermelden wij b.v. dat de huisarts van
de familie Everts, toen hij vernam, dat
Henri naar Leiden zou gaan studeeren, tot
diens moeder zei: "wie aan de universiteit



heeft geleefd, wordt niet meer priester".
Het resultaat bleek gelukkig anders. Intus-
schen kregen de twee studenten ook van
Directeur Everts heel wat goede raad en
waarschuwingen mede: "zij moesten zich
afzijdig houden van gezelschappen of kroe-
gen of societeiten of wat naam zij ook heb-
ben". Inderdaad liet het zedelijk en gods-
dienstig leven, ook onder dc katholieken
aan de universiteit, heel wat te wenschen
over. Wanneer de beide studcnten later in
het Groot-Seminarie zijn, schrijft hun een
medestudent uit Leiden: "Wat hebben wij
toch gelukkig geleefd samen onder ons, te-
midden van zooveel zedelijke ellende om
ons heen". Toch stelle men zich niet voor,
dat zij geheel geisoleerd bleven, zonder
eenig contact met de studentenmaatschap-
pij. Spoedig kwamen zij in aanraking met
gelijkgezinden, met wie zij nauwe en trou-
we vriendschap sloten. Met sommigen ge-
durende heel hun verder leven - "een idea-
listische vriendschap, waartoe men hier in
het Noorden niet in staat is", schrijft een
hunner na het afscheid. Tot hun kring be-
hoorden o.m. Willem Hellegers uit Rotter-
dam, gestorven als vice-president van de
rechtbank te Breda, iemand van een echt
mannelijk en apostolisch karakter tusschen
velen, die alle wilskracht misten; verder Ber-
nard Schrant "zoon van een katholiek pro-
fessor, die het eindexamen aan het Leidsche
Gymnasium summa cum laude had afge-
legd, maar van de professoren der universi-
teit, die tevens curatorcn waren van het
Gymnasium, bij zijn cerste universitair exa-
men een consilium abeundi ontving" - een
geschiedenis, welke in studentenkringen des-
tijds veel besproken werd. "Men moet maar
het ongeluk hebben zoon van een katholiek
professor te zijn" schrijft - wel niet zonder
overdrijving - een uit hun kring. Tot die
vriendenkring behoorde ook Julius Verwel'
cn het bekende latere Kamerlid Bahlman,
die gestorven is bij het uitspreken van een
redevoering in de 2de Kamer en bij zijn
dood werd bijgestaan door zijn collega Mgr.
Dr. W. Everts. Deze schreef over Bahlman,
"dat hij een man was, die de moed had van
zijn overtuiging". Ook met den Utrechtschen
student Theodoor Ariëns (een neef van AI-
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fons Ariëns) en den Delftschen student
Louis Keullel' (deze was de eerste leerling
van Rolduc, die van hier eindexamen H.B.S.
deed) hadden zij connectie en zoo ontstond,
wat men zou kunnen noemen, de eerste
katholieke studentenvereeniging in Neder-
land, al was het een vereeniging van be-
scheiden vorm en afmeting.

Lang heeft zij niet bestaan, deels tenge-
volge van de tirannie van het liberale Leid-
schc studentencorps, deels wegens gemis
aan belangstelling bij de katholieke studen-
ten zelf, en zulks wel ondanks de steun van
de plaatselijke geestelijkheid en van de Z.E.
heeren leeraren van Hageveld. Met het ver-
trek van Everts, die tot de oprichters be-
hoorde, was de vereeniging ten doode opge-
schrcvcn. H. Everts deelde in de Jubelalma-
nak van de R. K. Leidsche Studentcnveree-
niging St. Augustinus van 1917 een en ander
over de lotgevallen mede.

Voorspoedig is hct den beiden Limburg-
schen studenten te Leiden niet altijd gegaan,
ja reeds kort na hun aankomst dreigden de
goede verwachtingen van hun directeur te
worden teleurgesteld: Jozef Keullel' werd
zwaar ziek, zoo zwaar, dat hoop op herstel
bijna werd opgegeven. Zoowel te Rolduc als
bij de klasgenooten in het Groot-Seminarie
was de dcelname algemeen, maar het ergs't
werd Henri Everts er zelf door getroffen.
Hij woondë met Keullel' in hetzelfde huis en
verpleegde, daar er toen nog geen katholiek
ziekcnhuis was, den doodzieken typhuslijder
persoonlijk, waakte 's nachts en vermoeide
zich zoo zeer, dat hun directeur voor beidcn
bezorgd werd. Maar de dreigende wolk
dreef af, Everts wist de verloren tijd in te
halen en reeds in April 1874 legde hij het
destijds ook voor de litteraire fa.culteit
voorgeschreven wiskundig examen cum lau-
de af. Dc drie volgende jaren gingen voorbij
met het volgen van de colleges in de oude
talen, de algemeene gcschiedenis, het neder-
landsch cn de experimenteele physica.
Vooral die in het Grieksch van den wereld-

beroemden Cobet waren van groote invloed
op zijn studie. In de zomer van 1877 deed hij
cum laude het groot candidaatsexamen, dat
bevoegdheid gaf voor de klassieke talen,



algemeene geschiedenis en voor N eder-
landsch.

Daarmee eindigde de universitaire studie,
immers de theologische studie riep en de
finantieele toestand van de school, op wier
kosten de studie geschiedde, liet verdere uit-
gaven niet toe en zoo verschijnt Henri in het
najaar in het Groot-Seminarie te Roermond,
waarheen KeulIer hem reeds in 1876 was
voorgegaan. De overgang liet niet na zijn
indruk op de vroegere universitaire studen-
ten uit te oefenen; hoezeer zij ook naar het
heiligdom, naar het priesterschap verlang-
den, duurde het eenige tijd, voordat zij zich
aan het seminarieleven hadden aangepast.
In hun briefwisseling met de vroegere Leid-
sche vrienden komen zij telkens terug op de
genoegens en de zorgen van de vervlogen
academiejaren. Telkens als de een of ander
van die vrienden zich moeite geeft om een
medestudent te redden van godsdienstige of
zedelijke ondergang, moeten zij goede raad
geven maar vooral bidden en laten bidden.
Zoo schrijft b.v. X "in mijn laatste brief heb
ik geschreven, hoe het met mijn vriend
stond, ik had mij maar al te zeer vergist;
in plaats van beter te leven, was de oude
Adam weer opgekomen en waren de vroe-
gere gruwelen weer aan de orde van de dag!

Plotseling echter schijnt er reactie te zijn
gekomen; in de nacht van verleden Maan-
dag op Dinsdag kreeg ik bezoek van hem,
waarbij hij mij zijn vurig verlangen te ken-
nen gaf om toch anders te worden. "Had ik
maar jouw godsdienstige overtuiging, dan
zou mijn zedelijk leven niet meer zooveel te
wenschen overlaten" toen hebben wij
samen gebeden en daarop beloofde hij mij
's avonds en 's morgens niet alleen geregeld
een kruisteeken te maken, zooals ik hem
allang verzocht had, maar daarbij ook een
Onze Vader en Weesgegroet te voegen.

Je begrijpt, dat ik niet weinig verbaasd
stond dat uit zijn mond te mogen vernemen.
Beste vriend, misschien lach je erom, dat
ik mij op een gebied waag, zoo heterogeen
aan de uitoefening der rechten, maar ik kan
niet zeggen, hoe vreeselijk bedroefd ik soms
kan zijn, dat een persoon van wie ik tegen-
woordig toch zooveel houd, later eeuwig
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verloren zal zijn, als hij voortgaat met dit
slechte pad te bewandelen.

Gij hebt mij geschreven - en ik beaam
dit - hij moet weg uit de omgeving zijner
liefelijke kennissen, - voorzeker, maar is
het niet opmerkelijk, dat zijn grootstc
vriend, een man vroeger van hetzelfde kali-
ber, hem tegenhoudt naar verkeerde plaat-
sen te loopen, - dat die frater conjunctissi-
mus er zelf niet heengaat, en wel om de dol-
ste der redeneeringen, uit respect voor
mij! verbeeld-je zoo iets. Wat een bespot-
telijke verwarring van personen en zaken!
en met die goede voornemens is het beter
element gelijktijdig ontwikkeld. Verbt'eld
je, daar komt hij mij 9.20 gld. brengen, bij
zijn kennissen opgescharreld voor eenige
armen, die wij gezamenlijk dezen winter wat
zullen ondersteunen o.a. den ouden Izaak.

Reeds eenige dagen tevoren wou hij mij
2.50 gld. komen brengen, ofschoon hij toen
vrij court d'argent was. Maar dit is nog niet
alles: hij verzocht mij eens mee te mogen
gaan naar eenige armen! "

En in een volgende brief:
". . . .Laat mij (misschien wordt hij later

nog een voorbeeld voor anderen) je nog
even zeggen dat deze gunstige omkeer da-
teert sedert hij meer zijn best doet armen
te ondersteunen. En is het niet. een wonder-
voIle besturing der Voorzienigheid, dat al

. zijn kennissen - die ook nog niet geheel
verloren zijn - mij zoo vertrouwen, dat zij
mij uit eigen beweging alles komen mee-
deelen, en dikwijls de meest delicate zaken".

En twee maanden later: .

"En dan beste vriend, nog eens stcrk bij
je aangedrongen te zorgen dat er voor on-
zen baas gebeden wordt. Zijn verandering
is een onderwerp van discours geworden.
Je begrijpt, zoo'n getapt heer! je staat om
de waarheid te zeggen verstomd van de
ondelicatesse van de lui, welke zich onge-
vraagd in zulke teere qucsties mengen. De
strengste censuur wordt op hem toegepast:
op de kroeg spreekt men "en club" erover,
allerlei aan- en opmerkingen regent het
voortdurend. Blijft hij een kwartuur minder
op de societeit, dan terstond allerlei con-
jecturen. Ja, men ontziet zich zelfs niet hem
voor te werpen "je bent voor je jeugd ver-



loren" "je lijkt wel een ouwe man", m.a.w.
men tracht hem voortdurend door duizend

manieren van mij af te scheurcn.
Mij toch ("dien vervlockten X") wordt

alles geweten!. . . ."
Men ziet, het goede zaad door KeulIer en

Everts te Leiden uitgeworpen, droeg zijn
vruchten bij de Leidsche vrienden, die als
ware apostelen optraden.

Moesten die vriendcn tc Leiden worden

achtergelaten, in het Groot-Seminarie vindt
hij er nieuwe (zijn klasgenooten waren in-
tussehen reeds van daar vertrokken), ook
onder de duitsehe seminaristen, die tijdens
de Kulturkampf in Roermond hun theologi-
sche studies voltooiden: Gerhard Rauschen,
later Professor in Bonn en Peter Haas, de
stichter der nieuwe St. Pauluskerk te Keu-

len, met wien hij lang in aangename betrek-
king bleef.

Met dezelfde ijver en dezelfde talenten,
die te Leiden hadden uitgeblonken, legde
Everts zich toe op de studie der theologie
en wel met zulke goede resultaten, dat hij
na twee jaar werd waardig geoordeeld voor
de priesterwijding. Op 7 Juni 1879 ontving
hij die hooge waardigheid en in de herfst
van dat jaar begon hij zijn loopbaan als
priesterleeraar te Rolduc; daar vond hij zijn
vroegere vrienden Jos. KeulIer, Jos. Raven,
Toni Schmitz, Hub. Reighard, Piet de Bruin,
met wie hij twintig jaar aangenaam en op-
gewekt samenwerkte.

Zijn arbeid als priesterleeraar kenmerkte
zich overigens door diepe levensernst en
trouwe plichtsbetrachting. Als priester was
hij voor collega's en leerlingen een treffend
voorbeeld van levendig geloof en zielenijver.
De H. Mis droeg hij iedere dag in het
vroege ochtenduur op met stichtende eer-
bied; toen zijn beurt kwam, om een biecht-
stoel in te nemen, won hij het vertrouwen
van velen; zijn predicaties, ofschoon niet in
hoog rhetorische vorm gehouden, maakten
indruk door haar warme toon en haar dege-
lijke inhoud; zijn rechte, ingetogen houding
in de kerk, waar hij, gezeten midden tus-
schen de leerlingen, alle diensten bijwoonde,
moest aansporen tot vroomheid en verleven-
diging van geloof; in heel zijn deftige om-
gang met de jeugd toonde hij zich priester.
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Als lceraar legde hij groote toewijding aan
de dag; hij doceerde Grieksch aan de hoo-
gere klassen van het Gymnasium, kerkelijke
kunstgeschiedenis aan de philosofen en
eenige tijd Fransch aan de H.RS. Zijn on-
derwijs was rustig, helder en degelijk; zelf
klassiek gevormd boezemde hij anderen
liefde in voor de klassieke kunstproducten;
aan de kandidaten voor het eindexamen

Gymnasium wijdde hij met succes zijn beste
krachten; degenen, die door hem onderwe-
zen werden, behouden zeker dankbare her-
inneringen aan zijn lessen.

Temidden van zijn drukke arbeid vond
hij meermalen gelegenheid - het was in die
dagen zelfs een deel van de leeraarstaak -
om bij feesten in proza en poëzie de gevoe-
lcns der feestvierenden te vertolken. Zoo

dichtte hij o.a. in 1885 bij gelegenheid van
het directeursfeest de volgende latijnsche
ode, die aan het feestdiner werd voorge-
dragen:

Laudis ingentis miseros cupido
Usque mortales agitat, brevique
Gloria insignem sibi quisque famam

Tempore quaerit.
Laudis haud expers, tabulas Apellem
Arte qui vincens animat colore,
Phidiae aut instar inhiantia auras .

Marmora tundit.

Nec stupent ilium minus, aurea qui,
Rhetor Arpinas veluti, loquela
Imperat turbis modo, nunc furentum

Pectora se dat.

Teque Musarum comitem, suavi
Numinis aura lacrimas cientem

Saxeos frangentem animosque, quis te
Spernat Homerurn!

Nescium leti, trepidantis orbis
Monstra, Vulcani aut reserat furorem,
Signat astrûm qui radio meatus,

Nomen habebit;
Dissita aut fretus fragili carina
Barbarûm visit gelida arva, saevi,
Pectore invicto, tumida aequora audax

Scindere ponti.
Quique ferro tot populis subactis
Colla regum calce premit superbo,
Caesaris magni re sonant per aevum

Splendida gesta.



Clarior verum decorat corona,

Jure qui gentes moderatur aequo,
Excolit mores, mala saeva belli

Pace medetur.
Saxeam ceu molem adamas nitore

Fulgido vincit, potiore laude
Prae omnibus fulget, cui frondc virtus

Tempora cingit.
Hacce summa te, Gulielme, laude,
Una quae vera est, canimus -decor.urn;
Filios hanc te canimus docentem

Plurima lustra.

Zijn "Hymnos eis Rhoden", ccn gedicht
in homerische stijl en taal in 150 verzen
over de geschiedenis van R'Jlduc, vond bij
gelegenheid van het Jubileum in 1893 tijdens
het feestdiner voorgedragen, bij het audito-
rium niet de aandacht, welke het verdiende.

Ook van door hem samengestelde chronica
bleven er nog eenige in Rolduc bewaard: zij
werden door hem nader toegelicht - zonder
dat de naam van den samensteller genoemd
werd - in Rolduc's Jaarboek 1927.

Zoo draagt de sarcophaag der H. Daphne
het volgende distychon:
Chrlsto CUI, Daphne, pLaCUIstI, fUnere

VICto

CLara, pla pLaCeat RoDa preCc Usq Uc tUa.
In het grieksch werd dit weergegeven door:

A/"Ua7:0f!(il1nl'lXfi, c3 LIapl' 1, X(!UIUP a(!f(If1a~,

Tui <p(JJó~UE'aH EVxo,Ui"FYjC;a(!EUal!

Zoo schreef hij aan een vriend op zijn
82ste verjaardag:
Annorum crescat numero tibi cruda

senectus,

Celesti Numen munere quam repleat.
Corpore sis sano, vegeturn sit mentis

acumen!

Bis centum libras pondere ne superes!

In het schooljaar 1886-'87 dwong een ern-
stige kwaal hem tot een langdurige rust cn
moest hij meer dan een half jaar verblijven
in een hospitaal te Bonn. Sindsdien was hij
niet meer sterk van gezondheid en waren
ecn voorzichtige levenswijze en een sober
dieet hem voorgcschreven.

In 1897 oordeelde de leeraar Evcrts, dat
voor hem de tijd gekomen was, om zich op
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de zielzorg voor te bereiden. Door het lei-
den van de Maria-congregatie der ouderen
en de studie der theologie meende hij zich
geschikt te maken, om als herder in een of
andere parochie alleen priesterlijke arbeid te
gaan verrichten. Maar de mensch wikt en
God beschikt: de Roermondsche bisschops-
zetel werd vacant en Prof. Drehmanns, die
tot nu toe in het Groot Seminarie de H.

Schrift gedoceerd had werd bisschop. Ge-
hoorzaam aan de wensch van zijn kerkelijke

overheid ging Frof. Everts hem opvolgen,
terwijl hij tegelijkertijd met het provisoraat
belast werd.

Een dergelijke ongewone en nieuwe werk-
kring, vooral wat het professoraat betreft,
vroeg zeker geen geringe inspanning en
vooral in die tijd meer dan gewone studie
en voorzichtigheid. De uitgebreide aan tee-
keningen en nieuw samengestelde en met
zorg bewerkte dictaten verraden veel stille
maar rustige arbeid. Wij kunnen ons toch
voorstellen, dat het werk in het Groot Se-
minarie hem naast inspanning ook voldoc-

ning geschonken heeft; de naaste weten-
schappelijke en geestelijke vorming toch van
den jongen Limburgschen clerus moet deze
echte priesterziel een bron van geestelijke
vreugde geweest zijn; feit is dat de priesters,
mede door hem in het Groot Se.minarie ge-
vormd, niet anders dan met eerbied en dank-

baarheid over hem spreken.
Ook buiten het Seminarie strekte zich zijn

werkzaamheid uit; nadat het provisorschap
door een ander was overgenomen, werd
hij lid en secretaris, later voorzitter van de
St. Josephvereeniging, die tot doel heeft de
bevordering van het katholiek lager onder-
wijs en de instandhouding van de bisschop-
pelijke Kweekschool voor onderwijzers. De
verplaatsing der Kweekschool van Echt naar
Roermond en de nieuwoprichting der
Kweekschool in Venlo vielen in deze pe-
riode.

17 September werd Prof. Everts benoemd
tot Kanunnik van het Kathedraal Kapittel
en 28 Januari 1909 benoemde Z. H. Paus

Pius X hem als bewijs van waardeering voor
zijn jaren lange echt priesterlijke arbeid tot
Geheim Kamerheer.

Bij de dood van den Rolducschen directeur



Mgr. R. Corten vroeg Mgr. Drehmanns
hem om naar Rolduc als directeur terug te
keeren; wij weten, dat zijn hart trok naar
Rolduc, maar hij was overtuigd dat zijn
gezondheid te zwak was voor die zware en
delicatc positie.

Toen in 1918 volgens voorschrift van hct
nieuwe kerkelijk wetboek een bisschoppe-
lijke commissie van toezicht werd ingesteld
voor kerkbouwen inrichting van kerkelijke
gebouwen, werd aan Mgr. Everts het voor-
zittcrschap opgedragen. Reeds te Rolduc had
hij zich als leeraar in de Kerkelijke Kunst
een uitgebreide kennis en rijke ervaring
eigen gemaakt, niet het minst door zijn veel-
vuldige en intieme omgang met den grooten
bouwmeester Dr. P. Cuypers bij dc restau-
ratic van de oude Rolducschc abdijkerk.
Voor dc rclaties tusschen Dr. Cuypers cn
Mgr. Everts vcrwijzen wij naar een afzonder-
lijk artikcl van den zoon van den ccrsten,
Ir. Jas. Cuypcrs.

In 1919 mocht hij zijn veertigjarig priester-
feest herdenken en kwam de tijd, dat hij zelf
naar rust vcrlangde, omdat zijn taak als pro-
fessor hem te zwaar viel. Maar nog eens zou
hij op de lecftijd van 66 jarcn ecn nieuwe
werkkring aanvaardcn en weer tcruggaan
naar hct middelbaar onderwijs. - In dic tijd
wcrd aan de St. Ursula-school te Roermond

een H.B.S. voor mcisjes opgericht en werd
de cerste klas geopend mct een bcscheidcn
aantal lecrlingen. Hij aanvaarddc het direc-
teurschap, dat hem in dcn bcginne zekcr
me cr waardigheid dan zorgen bracht, en
tevcns het onderwijs in de geschicdenis,
waarvoor hij sedert zijn studie te Leiden on-
afgebroken belangstelling had behouden; de
uitgebreide verzameling van aanteekenin-
gen, ten gerieve van zijn onderwijs in de
laatste jaren verzameld, toonen duidelijk,
met hoeveel geestdrift hij zijn taak opvatte.
Toch zou het jaarlijks toenemende aantal
lesuren spoedig voor zijn krachten te zwaar
blijken. Na vicr jaar dwong oververmocid-
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heid hem zijn inspannende arbeid bij het
onderwijs voor goed neer te leggen; in de
herfst van 1924 neemt hij ervan afscheid, na
een onafgebroken dienst van 45 jaar, maar
zijn belangstelling voor hetgeen hem vroeger
ter harte ging bleef levendig in zijn nieuwe
woonplaats, het stille Buggenum.

Ook in het Rolducsche jaarboek stclde hij
groot belang en in de jaren tusschcn 1924
cn 1931 toonde hij die door het schrijven
van verschillende artikelen n.l. over Rolduc's
eerste directeuren Peefers en Janssen, over
Broeder Caesarius, een ouden portier van
Rolduc, nu nog werkzaam aan het R. K. Doof-
stommeninstituut te St. Michielsgestel en als
laatste een mooic karaktertypeering van zijn
vriend, oudleeraar van Rolduc, Joseph Ra-
vcn. Bijzonder leefde hij mee met het Mis-
siewerk cn met zijn oud-leerlingen, dic in
de missies werkzaam zijn.

De leeftijd, die de H. Schrift stelt voor een

gelukkig leven had hij overschreden - usque
ad septuaginta et octoginta annos, et amplius
eorum labor et dolor". Deze laatste heeft hij
inderdaad ruimschoots ondervonden. - Hij
droeg met groot christclijk geduld, ja schijn-
baar opgewekt, dc verzwakking van zijn li-
chamelijke en geestelijke krachten, dic hem
zeer drukte. Toch bleef het een ware voldoe-

ning, zich nu en dan met den bedlegerigcn
oudleeraar te kunnen onderhouden; hij leef-
de nog zoo innig mee en wist zoo belangrijke
dingen uit hct verleden op te halen.

De 18de October 1938, in het 60ste jaar
van zijn priesterschap riep God hem tot zich
in de eeuwige rust, na dat lange, stille, maar
echt vruchtbaar leven. - Op eigen verlangen
werd hij begraven te Sevenum in het graf
zijner familie, met wie hij zich tijdens zijn
leven onafgebroken zeer nauw verbonden
had gevoeld. .

Roldue behoudt den hoogeerwaarden af-
gestorvene in dankbare, eerbiedige herinne-
ring.

...,



Wijlen Mgr.

de overleden

Kanunnik H. W. H. Everts en

Bouwmeester Dr. P. Cuypers
........

Aan het verzoek van de redactie van Rol-
duc's Jaarboek om in het nummer van 1939
ecnige herinneringen vast te leggen betref-
fende de verhouding van wijlen mijn vader
met den onlangs overleden Mgr. Henri
Everts, wil ik gaarne voldoen; ik doe het
met des te meer genoegen, omdat ik tegelijk
mag getuigen van mijn oprechte hoogach-
ting, mijn vereering voor dien geleerden,
hoogstaanden, fijnvoeligen priester en niet
minder, omdat ik voor het schrijven van dit
opstel in de gelegenheid gesteld werd kennis
te nemen van de inhoud van een groot aan-
tal brieven door Dr. Cuypers gericht tot
zijn jongeren vriend, brieven, die thans in
het bezit zijn van den Rolducschen leeraa.r
Dr. P. Everts; ik schrijf "zijn vriend", want
niet alleen met den vroegeren Rolducschen
Directeur, Mgr. Dr. W. Everts, doch ook
met diens neef Henri Everts was de bouw-
meester door hechte vriendschapsbanden
verbonden.

Door het lezen van die brieven kwamen
verschillende perioden voor mijn geest uit
het contact tusschen Cuypers en Rolduc, be-
ginnende in dc vijftiger jaren van de vorige
eeuw, toen de latere Directeur W. Everts cn
zijn collega J. Janssen reeds met hem be-
vriend waren en hem bij zijn belangrijker
worden de loopbaan trouw steunden met hun
kostbare raadgevingen.

Mijn persoonlijke kennismaking met de
Sevenumsche familie Everts begon, toen ik
als leerling van de Rolducsche H. B. S. met
cerbied en ontzag opzag naar de statige
figuur van den directeur, toen ik den klei-
nen Pius Everts als fideel schoolmakker
naast mij op de schoolbanken had en ik zijn
ouderen broer Henri rustig in de kerk de
plichten van den eersten sacristain zag waar-
nemen; de slanke gestalte van den laatste
maakte op mij een ernstig stemmende in-
druk; uit geheel zijn houding sprak groote

toewijding voor het werk, dat hij te verrich-
ten had; bij de vele zorgen, welke hij te wij-
den had aan de talrijke priesters, die daar
beurtelings aan de vele door de kerk ver-
spreide altaren het H. Misoffer gingen op-
dragen, behield deze koster steeds dezelfde
kalmte en ingetogenheid, gevraagd door de
heiligheid van het verheven werk, waaraan
hij zijn medewerking mocht verleenen. Zon-
der twijfel heeft die taak, welke hem meer
dan andere leerlingen in de Rolducsche kerk
deed vertoeven, bij hem een liefde doen
aangroeien voor de kerkelijke bouwkunst
van de middeleeuwen, waarvan in het bis-
dom Roermond hoogst belangrijke monu-
menten zijn bewaard gebieven.

Waarschijnlijk is het den lezer bekend, dat
Henri Everts na de zeer wel geslaagde vol-
tooiing van zijn klassieke studies aan de uni-
versiteit van Leiden en van de theologische
aan het seminarie van Roermond als jong
gewijd priester, leeraar werd te Rolduc. On-
der de vakken, welke hij daar doceerde, be-
hoorde dat van de christelijke archeologie
aan de studenten der Philosofie; het spreekt
vanzelf, dat hij daardoor in de gelegenheid
kwam, om zich meer en meer in de bouw-
kunst te verdiepen en zijn kennis daarvan te
vermeerderen.

Dr. P. Cuypers was de Rolducsche archi-
tect; hij restaureerde o.m. de oude abdijkerk
met de prachtige crypte. Daar, zooals reeds
gezegd werd, de directeur intiem met hem
bekend was, begrijpt men gemakkelijk, dat
de leeraar Everts eveneens vaak met hem
verkeerde en dat er zoo een vriendschap
ontstond, welke nog aangroeide, toen de di-
recteur zijn ontslag nam en zich metterwoon
in het huis van Dr. Cuypers te Roermond
vestigde. In die woning kwam de Rolduc-
sche leeraar herhaaldelijk en wij kunnen ons
voorstellen, dat bij die veelvuldige ontmoe-
tingen belangrijke gesprekken werden ge-



wijd aan allerlei bouwkundige vraagstukken,
die de middeleeuwsch gevormde en gestem-
de bouwmeester ter sprake bracht naar aan-
leiding van de vele belangrijke restauratie-
werken, waaraan hij zijn groote talenten
schonk en dat ook Henri Everts, die ook de
ideeën van den strijder voor de middeleeuw-
sche kunst was toegedaan, daar echt geno-
ten en geleerd heeft.

Hun relatie werd vanzelf nog drukker,
toen Prof. Everts benoemd werd tot hoog-
leeraar aan het Groot-Seminarie te Roer-

mond. Dr. Cuypers kwam daar geregeld en
zelf verhaalde hij, hoe Prof. KeulIer meer-
malen tegen hem stelling nam, terwijl de an-
dere professoren (Bauduin, Everts en
Geurts) hem trouw verdedigden.

De voor het leven gevormde vriendschap
tusschen mijn vader en Prof. Everts en mijn
eigen ervaringen uit de laatste 30 jaren zijn
voor mij aanleiding om persoonlijke indruk-
ken weer te geven omtrent de talenten, het
karakter, de mooie eigenschappen van den
overleden Kanunnik Mgr. H. Everts. Die
eigen indrukken staan onder de invloed van
de lezing van de uitgebreide correspondentie,
door mijn vader aan zijn jongeren vriend
gericht tusschen de jaren 1895 en 1921, aan-
vankelijk naar Rolduc, later naar Roermond
en Sevenum.

Laat mij om het diep inzicht van Prof.
Everts op archeologisch terrein te typeeren
het volgende meedeelen: Toen de Rolduc-
sche docent in de archeologie omtrent 1905
een eerste bezoek bracht aan de nieuwe St.

Bavo te Haarlem, bleek mij uit zijn oordeel,
hoe juist zijn proportiegevoel van ruimten
was ingesteld op de rijzige vormen van de
gothiek, zoowel van de Middeleeuwsche als
van die der goede bouwsels van de 19de
eeuw, welke alle de gelijkzijdige driehoek
als hoogtevorm aanhouden. Deze grondvorm
was bij de bouw te Haarlem verlaten en de
archeologisch gestemde bezoeker kreeg
daardoor onmiddellijk een gevoel van ge-
drukte hoogte, welke de bouwmeester be-
wust had aangebracht, daar hij gedwongen
was aan de ruimtewerking van de breedte
het overwicht te geven. Zoo moest paal en
perk gesteld worden aan de slankheidswed-
strijd der gothiek, welke in een parochie-
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kerk - welke de St. Bavo toch moest zijn -

niet kon worden aanvaard. Ook zou zulk een

type naast de 15de eeuwsche St. Bavo moei-
lijk een eigen gunstig karakter hebben ver-
kregen.

Zeker zijn meening verschilde van de mij-
ne, maar zijn diep inzicht in de gothiek legde
getuigenis af van zijn groote kennis van stijl
en bouwkunde.

Belangrijk waren inderdaad de verdien-
sten welke hij voor de bouwkunst verworven
heeft; als docent in de archeologie heeft hij
bij de clerus van het bisdom juiste begrip-
pen omtrent bouwkundige schoonheid en
degelijkheid ontwikkeld, en als voorzitter
van de diocesane commissie, welke belast
was met het onderzoek en de goedkeuring
van plannen voor nieuwe kerken en voor
verbetering van kerkelijke gebouwen, heeft
hij ongetwijfeld de goede richtingen op dat
gebied bevorderd.

Die belangrijke verdiensten blijken niet
het minst uit hetgeen hij lange jaren gedaan
heeft voor mijn vader. Dat spreekt overdui-
delijk uit de bedoelde correspondentie. Om
zich een juist begrip te vormen van de
stemming, waarin Dr. Cuypers deze voerde,
geef ik eenige bijzonderheden uit het intie-
me leven van mijn ouders; de groote activi-
teit van mijn vader, dic telkens opnieuw
voor een zwaarder en omvangrijker taak
kwam te staan, was slechts in evenwicht te
houden, doordat hij voortdurend daarbij ge-
steund werd door zijn echtgenoote, die het
uitgebreide secretariaat waarnam, terwijl zij
werkte in dezelfde bibliotheekzaal, waarin

de plannen werden ontworpen. Zoo ontwik-
kelde zich die harmonische samenwerking
vanaf 1859 tot 1899. In dit jaar trof den
bouwmeester op 71-jarige leeftijd de over-
weldigende slag - de dood van zijn trouwe
wederhelft - welke hem ruim drie maan-
den allc werk en allc aanraking met de bui-
tenwereld deed ontvluchten. Goddank, hij
had goede en verstandige vrienden in het
Groot-Seminarie, die ik reeds noemde en het
was bijzonder Prof. Everts, met wiens
familie Cuypers zoo goed bekend was, en
die, begaafd met dezelfde fijngevoeligheid,
hetzelfde doorzicht, welke zijn overleden
vrouw hadden gekenmerkt, erin slaagde bij



den bouwmeester weer het besef van chris-

tenplicht van berusting en de liefde voor de
arbeid weer op te wekken.

Grooter ware vriendendienst kan men

zich nauwelijks voorstellen. Dat deze niet
op zichzelf stond, wordt aangetoond door de
inhoud van de brieven: daarin vroeg Dr.
Cuypers om adviezen, niet natuurlijk in de
eerste plaats betreffende zijn artistieke con-
cepties; de gevraagde raadgevingen hadden
betrekking op zijn voordrachten, inleidingen
en kunstkritieken, welke wel redactioncele
correcties behoefden.

Toch bleven de steeds discreet gevraagde
en gegeven adviezen niet tot het meer letter-
kundige beperkt; immers de bouwmeester
stond midden in het werkzame en strijdlus-

tige leven, waar verschil van meeningen op
artistiek gebied, vooral wat aanging restau-
ratie-werken, dikwijls aanleiding gaven tot
botsingen en strijd, waarin de professor, al
was het uit de verte, gemakkelijk betrokken
werd.

Om de toon, waarin Dr. Cuypers met
Prof. Everts correspondeerde, aan te geven,
citeer ik het begin van een der vele brieven:

Zeer eerw. zeergeleerde Heer en Vriend,
Uw graote bereid vaardigheid en welwil-

lendheid, waarmee U mijn geringste en veel-
eischende wenschen vervult, doen mij heden
weer een beroep op U doen. Niet minder
dan 8 pagina's inderhaast geschreven zend
ik U ter beschaving en veredeling. Gij zult
mij daardoor weer een groote dienst bewij-
zen enz. Roermond 29 Dec. 1905.

Wanneer wij nu bedenken, dat die brief-
wisseling, welke van den professor veel en
inspannende arbeid vroeg, 30 jaar heeft ge-
duurd, dan krijgen wij daaruit een idee van
zijn groote verdiensten voor de bouwkunst,
maar dan moeten wij evenzeer bewondering
hebben voor zijn treffende bereidwilligheid
en toewijding, voor de zelfbeheersching
waarmee hij al die jaren als raadsman optrad

13

en zulks tot groote tevredenheid van den
bouwmeester.

Niemand zal er zich over verwonderen,

dat ook ik, zooals vele anderen, die hem te
Buggenum gedurende zijn rust en zijn ziek-
ten bezochten, vaak onder de weldoende in-
vloed ben geweest van de mooie karakter-
eigenschappen van Mgr. H. Everts. Bij hem
mocht ik dezelfde belangstelling en toewij-
ding ondervinden, zelfs, toen hij getroffen
door pijnlijke kwalen bedlegerig was en slechts
met groote moeiten conversatie kon voeren.
Door het hem steeds dierbare Rolduc, door

bewegingen en scheppingen van de kerke-
lijke kunst als onderwerp van het gesprek te
kiezen, werd zijn belangstelling gaande ge-
maakt. Met geduld en inspanning zocht zijn
heldere geest dan naar aanduidingen om zijn
gedachten daarover uit te drukken.

Aan die bezoeken in Buggenum bewaar ik
dc mooiste herinnering, niet het minst, om-
dat men zelden een ouderen vriend ontmoet,

die door innig medeleven alles voor iemand
over heeft en het eigen leed op de achter-
grond schuift.

Tot dc schoonste stemmingen van mijn
leven reken ik die, welke in mij werden op-

gewekt, toen ik met mijn oudsten zoon af-
scheid mocht nemen van den doodzieken

kanunnik: die handdruk, die glimlach, die
korte ademlooze woorden van dank, omdat

wij gekomen waren, spraken van een hoo-
ger, voor hem nabijzijnd leven. \Vij voelden,
dat zijn gezuiverde ziel dicht was bij het
paradijs. Zoo krijgt een christelijk afscheid
uit dit leven een heerlijke bovennatuurlijke
waarde.

Een hoogstaand edel priester, een trouwe
vriend van Rolduc, maar ook van mijn fami-

lie is in Mgr. Henri Everts naar het betere
Leven overgegaan.

Jos Cuypcrs.
Roermond, 12 Maart 1939.

Pauskroning van Z. H. Paus Pius jIT.

...



1938-1939
............

17 Juli. Nu de leerlingen gisteren ver-
trokken zijn, biedt Rolduc weer het gewone
beeld van de beginnende groote vacantie:
overal poetsen en herstellen. De groote speel-
zaal krijgt een extra beurt, op slaapzaal V
nieuwe ramen; het scheersalon wordt geheel
gemoderniseerd vooral wat de meubileering
betreft; verder staat men gereed voor de af-
braak van de bouwvallige oude aula, in
plaats waarvan een nieuwe grootc zaal met
cnkele andere vertrekken zal worden gc-
bouwd.

18 Juli. Een hoogst verdienstelijk persoon
verlaat heden ons huis - wij bedoelcn zus-
ter Gregoria, die 40 jaren lang met oprechte
gehechtheid aan Rolduc en met zeer gl"oote
toewijding hare taak vervulde. - Een wel-
doende rust wordt haar nog lang van harte
gegund.

19 Juli. Met een zekere weemoed zien wij
dc oude aula stuk voor stuk verdwijnen.

Wij krijgen twee nieuwe priesterleeraren
uit het Groot-Seminarie, n.l. de Weleerw.
hceren Heynen en Schrijen; zij zijn ons har-

. telijk welkom.

24 Juli. Onze oudleerling Pierre Wolfs
O. P. wordt heden te Nijmegen priester

gewijd. Wij bieden hem onze oprechte geluk-
wenschen aan.

27 Juli. Ons bereikt het bericht, dat de
oudleerling van Rolduc, Mr. B. Hermesdorf.
tot nu toe lector aan de Nijmeegsche Uni-
versiteit, aldaar benoemd is tot gewoon hoog-
lceraar in het Romeinsche en oud- Vader-

landsch. recht. Wij verheugen ons over die
mooie promotie.

6 Augustus. Verschijning van het nieuwe
Rolducsche Jaarboek dat om zijn rijke in-
houd en zijn mooie illustratie door velen met
vreugde begroet wordt.



7 Augustus. Rolduc heeft zijn poorten
weer wijd open gezet voor de 500 deelnemers
aan de 14de Limburgsche Sociale Studie-
week; ondanks de groote hitte is de belang-
stelling voor de lessen en de praatavonden
levendig. Minister Romme maakt een van
deze laatste mee en houdt daarbij een be-
langrijke toespraak. - Z. H. Exc. Mgr. Dr.
Lemmens was de laatste der drie dagen te
Rolduc en richtte bij de slotvergadering va-
derlijke woorden van opwekking tot de deel-
nemers.

9 Augustus. Heden draagt de oudleerling
Pater Wolfs in onze kerk cen eerste H. Mis

op.
15 Augustus. Mariadag; processie uit de

kerk naar de Lourdesgrot in het bosquet;
allen, die te Rolduc aanwezig zijn, nemen
deel aan deze stille en indrukwekkende

plechtigheid tcr eere van de ten hemel op-
genomen Moeder des Heeren.

Een tweede oud-leerling van Rolduc wordt
heden priester gewijd te Maastricht, n.l. Dr.
P. Zoetmulder; ook voor hem onze beste
wenschen.

20 Augustus. De derde reünie van oud-
leerlingen te Rolduc; het aantal bedroeg
ruim 150; de stemming was uitstekend; men
voelde zich weer echt Rolducsch; met het
vaste voornemen om de volgende keer terug
te keeren gaan de deelnemers de volgende
dag huiswaarts.

Onze oudleerling en oudleeraar Dr. W.
Roukens wordt benoemd tot privaatdocent
in de Nederlandsche volkskunde aan de Uni-

versiteit te Nijmegen. Van harte proficiat.

21 Augustus. Sedert een paar dagen ne-
men wij waar, dat Duitsche soldaten druk
werkzaam zijn op de kruin van de Duivels-
berg te Herzogenrath en zooals wij vernc-
men, ook in het dal van de Worm, beide
voor ons verboden terrein, want met de
wandeling mogen wij de Duitsche grens niet
meer overschrijden.

31 Augustus. Koninginneverjaardag, te-
vens inleiding van de groote nationale fees-
ten bij gelegenheid van de 40-jarige regee-
ring van Koningin Wilhelmina. Onder het
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middagmaal luisteren wij naar de radiotoe-
spraak van Hare Majesteit.

Rolduc's priesterleeraren beginnen heden-
avond hun retraite onder leiding van Dr. S.
Tromp S.J., professor aan de Gregoriana te
Rome.

5 September. 's Avonds houden wij een
plechtig lof met Te Deum bij gelegenheid
van de gedenkwaardige dag in de regeering
van de Koningin.

Temidden van de nationale feestvreugde
gaan cr geruchten van dreigende oorlog, ten-
gevolge van de aanspraken, die onze ooste-
lijke buren maken op een gedeelte van
Tsjecho-Slowakije. Frankrijk blijkt ook ge-
deeltelijk gemobiliseerd te hebben.

6 September. Heden de groote dag van
het 40-jarig regeeringsjubileum van onze Ko-
ningin. Wij zenden een telegram van de vol-
gende inhoud: Koningin Wilhelmina, den.
Haag. De Heer die 40 jaar Uw bestuur rijk
zegende tot heil van het dierbaar Vader-
land, schenke Uwe Majesteit nog lang Zij~
licht en kracht voor de vervulling Uwer
groote taak. Namens scholen van Rolduc
de Directeur.

7 September. Terugkeer van de leerlingen
van de groote vacantie; er zijn 105 nieuwe-
lingen, zoodat alles weer bezet is. Nieuwe
leeraren zijn de twee reeds vroeger genoem-
den en Drs. P. Geurts, die tot nu toe te Nij-

megen studeerde.
De nieuwgewijde Jezuïetenpater Dr. P.

Zoetmulder draagt heden een H. Mis op. in
onze kerk.



8 September. De eerw. overste onzer
zusters, Moeder Casimira gedenkt heden in
stilte de dag, waarop zij vÓÓr 4'0 jaar haar
professie deed. Een niet gering aantal van
haar kloosterjaren werkte zij met toewijding
en liefde te Rolduc.

11 September. Een bouwpastoor, n.l. de
Z. E. Heer Geurts, belast met de oprichting
van de nieuwe parochie Kerensheid-o, preekt
en collecteert heden onder de Hoogmis.

14 September. Wij beleven weer angstige
dagen omwille van de zoogenaamde Sude-
ten-Duitschers. De Engelsche prime minis-
ter Chamberlain treedt op als bemiddelaar
en gaat naar Berchtesgaden om de oplossing
van het conflict te bevorderen. Het oorlogs-
gevaar is ook hier bij jong en oud the topic
of the day.

21 September. Opening van de retraite
voor de leerlingen, gegeven door de Z. E. Pa-
ters Redemptoristen J. van Nimwegen, H.
van Oosterum, J. Gillis en C. 'vVesseling.

24 September. Chamberlain's tweede be-
zoek aan Hitier, thans te Godesberg, heeft
geen succes en het oorlogsgevaar wordt weer
dreigender. Overal wordt mobilisatie voor-
bereid of is men er druk mee bezig. Zelfs
Nederland neemt voorloopige maatregelen;
één verzoek bereikt ons om leerlingen naar
huis te zenden.

26 September. Hitier spreekt zijn felle rede
uit tegen Benesj; onze angst en zorgen ne-
men toe; 6 leerlingen worden huiswaarts ge-
roepen. Goddank, er komt echter ontspan-
ning. Morgen zullen Hitier, Mussolini, Dala-
dier en Chamberlain in München tezamen

komen. Moge God den staatslieden vredes-
gedachten ingeven!

30 September. Waren gisteren de berich-
ten uit München reeds gunstig, vandaag
blijkt, dat de heeren het eens geworden zijn
en men wacht slechts op de toestemming uit
Praag.

Op voorschrift van het N ederlandsch
Episcopaat verrichten wij heden de voorge-
schreven plechtigheden en gebeden voor het
uitgestelde H. Sacrament, om de geesel des
oorlogs af te wenden.
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9 October. Uitgangsdag voor de Zuid-
Limburgers, de anderen genieten van een
mooie film.

Pijnlijk worden wij getroffen door de droe-
vige berichten van zware beleedigingen
Kardinaal Innitzer te 'vVeenen aangedaan.

11 October. Na een langdurig lijden
sterft heden te Merselo-Venray onze leerling
Theo Pubben. Hij ruste in vrede! "

14 October. Zijn begrafenis had vandaag
te Merselo plaats; Rolduc toonde zijn be-
langstelling.

Te Venray viert heden onze oud-leerling
Dr. Ant. Janssen de dag, waarop hij vÓÓr
4'0 j aar arts werd. 'vVij zenden den jubilaris
onze hartelijke heilwenschen.

In Kerkrade heeft heden een algemeene
verduisteringsproef plaats; wij meenen aan
dat verlangen alleen te kunnen voldoen, als
wij de leerlingen in die tijd tezamen bren-
gen in de aula, waar dan een interessante
film draait. Tevoren maken de leerlingen bij
zonnig herfstweer een mooie wandeling.

15 October. Het nieuwe gebouw op het
voorplein is goed opgeschoten, men is reeds
bezig met het plaatsen van de dakspanten.

18 October. Op 86-jarige leeftijd sterft
heden te Buggenum onze oud-Ieeraar, de
Hoogeerw. Hooggel. heer Kanunnik Mgr. H.
Everts. Wij verwijzen naar het hoofdopstel
van dit jaarboek.

19 October. In tegenwoordigheid van de
familie houden wij vandaag een plechtige
uitvaart voor onzen overleden leerling Theo
Pubben.

21 October. De vroegere prefect van Rol-
duc, de Z. E. Heer 1. Linssen, daarna pas-
toor te Heugem, wordt na een korte, maar
vcrdienstvolle arbeid aldaar als zoodanig
overgeplaatst naar de parochie van St. Lam-
bertus te Maastricht. Rolduc verheugt zich
over die welverdiende promotie.

22 October. Een oudleerling komt de na-
middagstudie storen, doonlat hij met zijn
vliegmachine enkele malen circuleert boven
Roldue.

De vreeselijke ziekte, die de Nederland-



sche veestapel zoo teistert, gaat ditmaal aan
onze koeien niet voorbij; één valt als slacht-
offer.

23 October. Missiezondag; de actie voor
het missiewerk wordt bij de leerlingen krach-
tig ingezet.

30 October. Het mooie beeld van wijlen
Dr. Ariëns, een kunstwerk van onzen oud-

leerling Charles Vos, heeft na op een paar
tentoonstellingen te hebben geprijkt, einde-
lijk Rolduc weer bereikt en wordt heden ont-
huld. Ziet het verslag van de plechtigheid
met haar hoogtepunt, de Ariënsrede van
Prof. G. Brom.

1 November. Met de Kerk jubelen wij
om de verheffing onzer zegepralende broe-
ders in de hemel, en treuren wij bij de roe-
rende avonddienst om het pijnlijke lot van
de zielen in het vagevuur.

2 November. Biddend trekken wij naar
het stille Rolducsche kerkhof om speciaal
de dooden, die daar rusten, te gedenken.

4 November. Er is een jubilaris in Rol-
duc. Omdat hij eerlang een tweede meer ge-
denkwaardige dag in zijn leven viert, gaat
het lste jubilé ongemerkt voorbij; toch on-
dervinden de leerlingen er een voor hen pret-
tig gevolg van, n.l. dat de aanstaande Kerst-
vacantie met één dag verlengd wordt.

12 November. Deze Zaterdag-namiddag
genieten de leerlingen van een mooie wande-
ling bij bijna zomersch weer.

13 November. Tweede uitgangsdag voor
de Zuid-Limburgers.

25 November. Ondanks het zeer slechte

weer is er feeststemming; het is St. Catha-
rine en de leerlingen, speciaal de heeren phi-
losofen, houden de oude traditie in eere. De
laatsten voeren een mooie Gregoriaansche
Mis uit en spelen een amusant blijspel "De
Lijfrente". Heden komen de philosofen in
het bezit van een nieuw vaandel, meer waar-
dig dan het oude met de koffiepot en de
pijpen erop. Voor de Hoogmis zegende de
Directeur het nieuwe vaandel in in de kerk.
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5 December. Vooravond van St. Nico-

laas; ook nu verloopt alles volgens oude tra-
ditie; de dramatische Kunstkring van Heer-
len vergastte ons op een mooie opvoering
van het tooneelspel "Adel in Livrei".

6 December. Opening van het triduum
van "Voor Eer en Deugd", geleid door den
Z. E. Pater Radboud van de Pater~ van de
H. H. Harten te Valkenburg.

7. December. Onze leeraar, 'de Weleerw.
heer Am. Janssen slaagt heden voor het
middelbaar examen Staathuishoudkunde.

Wij wenschen hem van harte geluk.

15 December. Mhr. Zuylen is wat over-
werkt. - Wie verbaast er zich over? - en
vervroegt zijn vacantie.

16 December. Vandaag beginnen de com-
posities, het zijn dus dagen van grootere
inspanning, maar die van welkome rust zijn
ook nabij.

17 December. De winter liet lang op zich
wachten; tot nu toe was het weer zoo zacht,
dat men zich niet in December waande,

maar plotseling treedt de koude in.

19 December. Vannacht daalde de ther-

mometer tot 15 graden ondef O. De Noord-
oosten wind is snijdend scherp, vooral aan de
oostzijde, en dringt door alle gaten en sple-

2
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ten, zoodat de verwarming flink moet func-
tionneeren.

20 December. Ook de laatste nacht was
bitter koud en het ijs draagt nu. Na het
diner wordt ingepakt en dan begint de pret
op de schaatsen; de vijvers zien er uitste-
kend uit. Jammer, dat er slechts weinig leer-
lingen in het bezit zijn van schaatsen.

22 December. Begin van de Kerstvacan-
tie. Midden door het besneeuwde landschap
glijden de electrische tramwagens ruischend'
naar Heerlen, van waar de treinen de Rol-
duc~che jeugd huiswaarts brengen, waar ze
kunnen genieten van de huiselijke vreugde
van de komende dagen.

25 December. Degenen, die niet op va-
cantie zijn, vieren in de mooi versierde kerk
het roerende Kerstfeest,

1 Januari 1939. Het nieuwe jaar, dat wij
heden ingaan is niet hoopvol: de pijnlijke on-
eenigheid tuschen de volkeren, het onderling

wantrouwen, de voortdurend stijgende be-
wapening maken het oorlogsgevaar grooter;
moge de Koningin van de Vrede ons Neder-
land beschermen evenals in de groote we-
reldoorlog,

2 Januari. Vandaag viert de Rolducsche
oud-leerling, de bekende letterkundige Dr. J.
F. M. Sterck zijn 80ste verjaardag - Deus
conservet eum!

10 Januari. Weer een jubilaris bij on-
ze oud-leer aren n.L Mgr. Dr. Jos. van Gils,
die heden in goede gezondheid, frischheid
van geest en levendige werklust zijn 70ste
verjaardag viert. De pers huldigt hem, Rol-
duc feliciteert hem en wenscht hem nog vele
gelukkige jaren.

11 Januari. Einde
het weer is nu veel
voorafgaande weken
sneeuw.

van de Kerstvacantie;
zachter, na de twee
van strenge vorst en

15 Januari. De Z.E. Heer Kellenaers, aan-



gewezen als pastoor van de nieuw te stich-
ten parochie in het Bekkerveld te Heerlen
preekt en collecteert heden met succes voor
zijn nieuwe kerk.

16 Januari. Heden wordt een begin ge-
maakt met de nieuwe bestrating met klin-
kers van de Waal van de groote poort naar
de hoofdingang van ons huis; enkele weken
van verkeersstoring staan te wachten; alleen
langs de weg bij de economie gebouwen is
Rolduc voor voertuigen te bereiken.

18 Januari. Begin van de bekende bid-
week, waaraan Rolduc van harte deelneemt.

19 Januari. De nieuwbouw van de West-
zijde komt heden zoover klaar, dat de ver-
kenners hun keurig ingericht lokaal kunnen
betrekken.

21 Januari. De gewone gunst voor het
slagen in een examen van Rolducsche lee-
raren, ditmaal ter eere van den vVeleerw.
heer onderprefect Am. Janssen.

31 Januari. De eerste verjaardag van
Prinses Beatrix; de vlag wappert van het
huis, en de oranjekleur prijkt op de borst
van de meeste van onze bewoners.

2 Februari. Maria Lichtmis; naar oude ge-
woonte doen de nieuwe congreganisten hun
opdracht in onze schoone crypte.

Na het diner heeft de officieele inwijding
plaats van het Rolducsche verkennerslokaal;
zij ondervond van hier en van buiten Rolduc
levendige belangstelling.

's Avonds de traditioneele séance à l'aula,
thans van muzikale aard, gegeven ten bate
van een behoeftige kerk te Maastricht door

19

het Ensemble "Con Furore" uit de hoofdstad
van onze provincie.

Heden herdenkt het St. Josephhospitaal te
Kerkrade zijn 25-jarig bestaan; dankbaar
voor de weldaden die Rolduc van die zeer.
nuttige en uitstekend ingerichte instelling
mocht ondervinden, toonen wij onze erken-
telijke belangstelling; de geneesheer-direc-
teur, onze oud-leerling Dr. A. Willemse,
ontvangt bij die gelegenheid de welverdien-
de onderscheiding van het officierschap van
Oranje-Nassau.

3 Februari. De vorst heeft weer ingezet en
het werk van de bestrating stop gezet.

4 Februari. De schaatsenrijders hopen
vandaag van het ijs te kunnen genieten,
maar het is voor ons nog te zwak en de wind
keert naar het Zuiden, zoodat het ijsver-
maak wel verkeken zal zijn.

6 Februari. Wij hebben hoog bezoek, n.l.
van Zijne Hoogw. Excellentie onzen bis-
schop, maar het bezoek heeft geen feestelijk
karakter. Mgr. komt n.l. voor zijn jaarlijk-
sche belangrijke arbeid bij de heeren philoso-
fen, toch weet de Bisschop de andere leerlin-
gen we.er eens te verwennen.

Vandaag houdt onze oud-leerling Mr. B.

Hermesdorf aan de 1 Nijmeegsc~e Universi-



teit zijn inaugurale rede als gewoon hoog-
leeraar voor Romeinsch en oud-vaderlandsch
rech t.

7 Februari. Tegen de verwachting in blijkt
het ijs te berijden te zijn en in groepen pro-
fiteert men ervan onder de wandeling.

10 Februari. Nadat een paar dagen de be-
richten omtrent de gezondheidstoestand van
Z. H. den Paus zorgwekkend zijn geweest,
vernemen wij hedenmorgen door de radio
dat Pius XI vandaag circa halfzes op 81-
jarige leeftijd overleden i;;; 17 jarcn heeft
hij de Kerk met groote wijsheid en kracht
bestuurd temidden van zeer zware moei-

lijkheden en bittere bestrijding. Wij bidden
met aandrang, dat de goede God Christus'
plaatsbekleederhet rijke loon moge geven
voor zijn zegenrijke arbeid en voor het vele
doorstane lijden.

Onze oud-leerling Willem Zwart uit Breu-
kelen, opperhoutvester te Buitenzorg, voor-
zitter van de Katholieke Indische Partij
aldaar, werd gekozen tot lid van dc Volks-
raad van Nederlandsch-Indië.

13 Februari. Half trimester: Voor Zuid-

Limburgers en de hier blijvenden de gewone
ontspanning.

16 Februari. Vandaag een plechtige uit-
vaart voor den overleden Opperherder. De
leerlingen naderen voor Zijn zielerust ter
H. Tafel.

19 Februari. Opening van het 40-urenge-
bed. Drie dagen van vurig gebed tot den
Eucharistischen Christus. 's A vonds is er

gezorgd voor afleiding: de lste dag mooie
declamatie door Henk Schaer uit Amster-
dam, de 2de een mooie film.

21 Februari. Bleven wij tot nu toe bevrijd
van griepaanvallen, thans hebben ook wij
eronder te lijden: een 20-tal leerlingen ligt
te bed. Goddank is de ziekte niet van ern-

stige aard.

27 Februari. De ongeveer geheel verbouw-
de oude aula is zoover gereed, dat een paar
schilders uit Roermond, de heer H. Peters
met een medehelper, beginnen kunnen met
de restauratie van de oude schilderstukken.

De nieuwe bestrating voor het huis, die
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voortgezet is tot aan de verwarmingskelder
op de basse-cour, nadert hare voltooiing.

1 Maart. Heden in de eeuwige stad de
opening van het conclave voor de keuze van
den nieuwen Paus. Alle Kardinalen (62) zijn
daarvoor aanwezig; wij bidden om het licht
van den H. Geest voor het welslagen van
de keuze.

2 Maart. Reeds vandaag omstreeks 5 uur
bereikt ons het bericht, dat de nieuwe paus
gekozen is in de persoon van Kardinaal Pa-
celli, tot nu toe Staatssecretaris. Leve de
opvolger van Petrus! God schenke hem Zijn
kracht en genaden, om de Kerk te besturen!

De klokken luiden, de vlaggen wapperen.
Overal groote vreugde, die bij de leerlingen
verhoogd wordt, als hun voor heden en
voor morgenmiddag een extra gunst ver-
leend wordt.

5 Maart. Met groot enthousiasme klinkt
heden door onze kerk het groote danklied
tot God om de keuze van Pius XII.

6 Maart. Wij beleven angstige dagen; onze
leerling Flits Bergstein uit Lutterade lijdt
a'ln een zware ziekte, en werd heden in het
Hecrlensche ziekenhuis geopereerd.

8 Maart. Boven Rolduc ontlast zich een

verschrikkelijk onweer met hagt;!- en



sneeuwbuien; de bliksem slaat op het kruis
van de kerktoren en vernielt een van de
houten deurtjes bij het ijzeren kruis.

Te Venlo overlijdt heden onze oud-leer-
ling Dr. Frans Janknecht; èn als geneesheer
èn als weldoener had hij groote verdiensten
voor zijn geboortestad. Hij ruste in vrede!

12 Maart. Heden heeft in Rome de plech-
tige kroning plaats van den Paus; heel de
wereld toont haar belangstelling.

Onze zieke leerling Frits Bergstein is he-
den, na enkele dagen met de dood gewor-
steld te hebben, overleden; een zwaar ver-
lies, met name voor zijn goede ouders. Met
hen treurend bidden wij voor de rust zijner
ziel.

15 Maart. Onze kerk is gehuld in diepe
rouw. Wij houden een plechtige uitvaart
voor den gestorven leerling.

16 Maart. Met enkele priesterleeraren en
de klasgenooten gaan wij heden naar Lutte-
rade, om de laatste eer te bewijzen aan Frits
Bergstein. Met onze vlaggen voorop trekken
wij luid biddend door de straten van het
drukke mijndorp en na de plechtige dienst
naar het stille kerkhof.

Er heerscht groote opwinding in Europa,
speciaal in Engeland en Frankrijk, nu Hitier
beslag gelegd heeft op het land der Tsjechen
en dat van de Slowaken aan zich verbonden

heeft. Zal de Europeesche oorlog ervan het
gevolg zijn?

18 Maart. Groot feest, het 40-jarig pries-
terfeest van Rolduc's Directeur. Het onder-

vond groote belangstelling, niet het minst
van vele oud-leerlingen. Daar dc K. R. O.
de huldigingsplechtigheid in de aula opnam
en 's avonds uitzond, konden vele vrienden
van Rolduc het feest uit de verte bijwonen;
een paar oud-leerlingen in Indië schreven
later, dat zij met ontroering hadden geluis-
terd naar de Rolducsche klanken, welke hen
op zoo verre afstand bereikt hadden. Voor
bijzonderheden omtrent het feest verwijzen
wij naar een afzonderlijk opstel.

Onder de jubilarissen van deze dag be-
hooren 4-oud-Ieeraren van Rolduc, die ook
hun veertigj arig priesterfeest vieren, n.l. de
Z. E. Heeren Jos. Cremers, Felix Lemmens,
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George van Poppel en Henri Wismans, rus-
tend respectievelijk te Canne (België), Sit-
tard, Birkenwender (D.) en Nijmegen, Brak-
kenstein. Dankbaar voor hun voormalig wer-
ken te Rolduc, zenden wij hun onze harte-

lijke gelukwenschen.

19 Maart. Zondag van "Laetare". Een
mooie opvoering door de Rolducsche leer-
lingen van Shakespeare's machtig drama:
"Macbeth". Zie tooneelrubriek.

22 Maart. Doordat Hitler beslag legt op
het Memelgebied, neemt de spanning in de
wereld nog toe.

23 Maart. De Rolducsche Missievereeni-
ging gedenkt in intieme kring haar 20-jarig
bestaan. Later volgt een meer plechtige vie-
ring van dat gedenkwaardige feit.

24 Maart. Te Kerkrade overlijdt op 95-
jarige leeftijd de oudste priester van ons
vaderland, tegelijk de oudste oud-leerling
van Rolduc, de Z. E. Heer Lienarts R.I.P.

25 Maart. In het Groot-Seminarie hecft
de priesterwijding plaats van 17 oud-leerlin-
gen. Wij deelen hun groote vreugde en
zenden hun onze hartelijke heilwenschen.

28 Maart. Opnieuw hebben wij een pries-
terjubilaris te Rolduc; de \Veleerw. Heer
Drs. Fr. Sittarz herdenkt de dag waarop
hij voor 25 jaren de heilige priesterwijding
ontving. Hartelijk meevoelend met den ju-
bilaris cn dankbaar voor hct goedc, dat ons
huis met zijn bewoncrs van hem mocht on-
dervindcn, vieren leeraren en leerlingen het
mooie fecst met groote vreugdc. Zict ver-
slag cIders.

Onze oud-Ieeraar de vVeleerw. hecr Drs.

Joh. Steinhart, rustend te Blcijcrheide, viert
hetzelfde fcest, waarvoor ook Rolduc zijn

belangstelling toont.

1 April. Onzc oud-leerling Mr. J. E. Del-
hougne is benoemd tot presidcnt van de
Roermondsche Rechtbank; wij feliciteeren
hem mct zijn mooie promotie.

Dc lente schijnt in aantocht; men zict het
aan de zwellende knoppen van de magnolia
in hct carré.



2 April. Palmzondag; in de kerk mogen
wij weer getuige zijn van de zinrijke plech-
tigheden en luisteren naar de mooie Ma-
theuspassie van wijlen den Rolducschen
leeraar B. Pothast.

N a de hoogmis heeft dc officiecle instal-
latie plaats van onze jeugdige Vincen-
tiusvereeniging, waarvoor het lid van de
hoofdraad Mr. Dr. Regout uit Maastricht
overkwam, tcrwijl ook levendige belangstel-
ling getoond werd vanwege de zusterafdec-
lingen uit Kerkrade en omgcving.

Paus Pius XII viert vandaag zijn veertig-
jarig priesterschap; God behoude den H.
Vader in kracht en gezondheid voor zijn
zware taak!

6 April. Mgr. Dr. van Gils krijgt na een
lange vruchtbare periode van arbeid als in-
specteur van het R. K. bijzonder onderwijs
eervol ontslag als zoodanig. Z. H. Exc. de
bisschop gaf een bewijs van waardeering
door Dr. van Gils te benoemen tot eere-

kanunnik; vele bladen grijpen de gelegen-
heid aan, om zijn groote verdiensten, spe-
ciaal voor het katholiek onderwijs, uiteen te
zetten.

7 April. De geruchten omtrent de plan-
nen van Mussolini, om Albanië in te lijven
in het Italiaansehe Keizerrijk worden be-
waarheid en zijn oorzaak van nieuwe angst
voor de Europeesche oorlog. De sterfdag
van den goddelijken Vredevorst wordt op
deze wijze wel jammerlijk ontheiligd. Een
begin van mobilisatie is cr ook in ons land
cen gevolg van.

8 April. Begin van de Paaschvacantie. In
hct vroege uur hebben de slotplechtigheden
plaats van de goede week en in allelujah-
stemming gaan de leerlingen huiswaarts.

12 April. De Paaschdagen kenmerkten
zich door mooi lenteweer; jammer dat de
Paasehvrcugde verstoord werd door het oor-
logsgevaar en de noodzakelijkheid om ook
hier vele mannen op te roepen voor de be-
veiliging en versterking van onze lands-
grenzen.

13 April. De Rolducsche oud-Ieeraar Dr.
H. Verhagen viert zijn 70-steverjaardag.
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God beware nog lang zijn gezondheid, zijn
scherpte en frischheid van geest, om spe-
ciaal zijn mooie journalistieke arbeid voort
te zetten.

15 April. De philosofen en theologanten
van het Redemptoristenklooster te Wittem
doen vandaag hun jaarlijkseh uitstapjc naar
Rolduc; dit zou de lOOste keer zijn, dat zij
ons huis met hun bezoek vereeren.

19 April. De volijverige geestelijke leider
van de ouderen onzer verkenners, de Wel-

eerw. heer Jo Damen, heeft heden op weg
naar de plaats, waar gekampeerd zal wor-
den, een fietsongeluk, dat hem voor enkele
dagen de vervulling zijner taak onmogelijk
zal maken. Het is volstrekt niet allemaal

genot, wat dergelijke posities met zich mee-
brengen.

20 April. Met groote droefheid vernemen
wij, dat thans alle bijzondere scholen in
Duitschland zijn opgeheven en dat alle kruis-
beelden uit de schoollokalen verwijderd zijn.
Wat zal er van het christendom bij die jeugd
overblijven?

Het einde van de Paaschvacantie nadert;
Goddank merken wij hecl weinig van on-
rust bij de ouders onzer leerlingen, om hun
zoons op tijd naar Rolduc terug te zenden.



18 Maart. In de Kerk: onze Jubilaris gaat 't plechtig Dankoffer opdragen.

18 Maart. Huldigingsplechtigheid in de aula.



23 April. Plotseling overleed te Kerkrade
de heer Jos. Geilenkirchen; hij was geen
leerling van Rolduc in de gewone beteeke-
nis; wel bezocht hij de lagere school, die
vroeger alhier bestond, toen er nog een
kweekschool was voor onderwijzers. Groot
was evenwel zijn belangstelling voor ons
huis en meermalen gaf hij daarvan blijk door
kleine gedichten eraan te wijden; zij werden
opgenomen in vroegere jaargangen van Rol-
duc's Jaarboek. Als een klein bewijs van
hulde aan den overledene plaatsen wij hier
een zijner laatste gedichten:

DER LINGEBOOM.

Heem sjteet' ne auwe lingeboom
En ónger höm ing bank,

Doa drómt iech menieje schunne
Vuur joare- j oare lank....

droom,

't Hat mennieg paar i-zienne sj tam,
Ins der naam jesjreeve,

Hön hatzer woare vuur en vlam,
Of zie trui zind bleeve?

En went hij sjpilt vol vräut en jluk,
De joegend - döks jet wild -

Junt mieng jcdanke weer tseruk,
Wie iech ins hij jesjpilt.

Menniege vrunk zoos bij miech hij
En klaajet miech zieng noeëd,

Die tsiette zind al lang verbij,
De mieëtste zind al doeëd.

Bin zelver noen 'ne auwe man,
Mie leave is 'ne droom,

Wea weest, wie döks iech komme kan,
Nog noa der lingeboom.

Jing kroeën tseert diech mieë lingeboom,
Dienne sjtam jerèsse,

Ooch doe dreums dienne letste droom....

En dan wie iech.. .. verj èsse.

J. G.

26 April. De Paaschvacantie is ten einde;
alle leerlingen behalve een paar, die ziek
zijn, keeren terug.

In de couranten staan berichten over de
plannen van de Domaniale Mijnen, om thans
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ook de kolen onder Rolduc weg te nemen.
Het is pet recht van die maatschappij. De
uitvoering van die plannen laat ons niet
zonder zorg, al zijn sommige krantenberich-
ten veel te tragisch en onrustbarend.

28 April. Een dag van groote Europeesche
spanning. In een groote rede beantwoordt
Hitler de vredesvoorstellen van RooseveIt.

Aan werkelijk neutrale landen verzekert hij
hun onafhankelijkheid, voor de andere laat
hij de deur voor verdere onderhandelingen
op een kier staan. Mogen Danzig en de
bekende corridor de oorlog niet doen ont-
branden!

1 Mei. In de Mariamaand zullen wij, voor-
al op aandrang van Z. H. den Paus en Z. H.
Excellentie onzen Bisschop, hartelijk bidden
voor het behoud van de vrede. In onze kerk
prijkt bij de ingang der crypte het mooie
Rolducsche Mariabeeld tusschen bloemen
en kaarslicht; dagelijks bidden wij daar on-
der het lof het rozenhoedje.

7 Mei. Plechtige herdenking van het 20-
jarig bestaan van onze bloeiende missiever-
eeniging. Zie verder het jaarverslag van ge-
noemde vereeniging.

11 Mei. De Führer brengt een b~zoek aan
het naburige Herzogenrath, waar hij de
voortzetting van dc Siegfriedlinie inspec-
teért. Wij worden er niets van gewaar; men
zegt dat op deze dag het overschrijden van
de grens nog meer bemoeilijkt wordt dan
gewoonlijk.

13 Mei. Bij frisch weer doen wij de jaar-
lijksche pelgrimage naar Schaesberg; het be-
houd van de wereldvrede is het voorname
voorwerp van ons gebed; met martiale stap
en tromgeroffel keert men tegen half een
hier terug.

14 Mei. Nog een oud-leerling van Rolduc,
n.l. de heer J. H. Smit is volgens ontvangen
bericht benoemd tot lid van de Indische
V olksraad, en wel als vertegenwoordiger van
de particuliere werknemers. Voor katholie-
ken komt langzamerhand in Indië gelegen-
heid om voorname betrekkingen te be-
kleeden.



15 Mei. Heden en de twee volgende da-
gen de Kruisdagen; biddend trekken wij door
de carré's, de tuin en het bosquet; in Her-
zogenrath moest de bidweg worden inge-
kort.

28 Mei. Pinksteren, de groote feestdag
met treffende kerkelijke diensten; na de ves-
pers uitgang voor de Zuid-Limburgers en
vele anderen.

31 Mei. Heden opent de lange rij van de
examens. Vandaag en morgen het schrifte-
lijk eindexamen voor de zesde klas van het
Gymnasium.

2 Juni. Aanvang van het schriftelijk eind-
examen H.B.S. A en B.

3 Juni. Nu de ziekte van onzen Gymnas-
tiekleeraar ernstiger blijkt te zijn dan ver-
wacht werd, wordt tijdelijk als zijn plaatsver-
vanger aangesteld, de heer Emile van Loo
uit Schin op Geul, oud-leerling van Rolduc.

5 Juni. De toestand van Mhr. Vaessen is

zorgwekkend; wij bidden met aandrang voor
zijn herstel.

8 Juni. Een groote voetbaldag. Elftallen
van de bisschoppelijke Colleges Roermond,
Sittard en Weert kampen om de overwin-
ning op ons veld. Voor de uitslag zie het
verslag. .

9 Juni. In de kranten hebben onrustba-
rende berichten gestaan over dreigende ge-
varen voor Rolduc tengevolge van de komen-
de ontginning van kolen onder onze gebou-
wen. Dat de berichten overdreven zijn, blijkt
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uit een in een paar andere bladen gepubli-
ceerd artikel.

.11 Juni. Processie-Zondag. Het weer is
gunstig; omstreeks 9 uur trekken de tallooze
Kerkraadsche processiegangers het voorplein
binnen. Op de verhooging vóór de Rolduc-
sche kerk is een mooi altaar opgericht, waar
wij in de' openlucht het H. Misoffer bijwo-
nen, om daarna met de processie in kleur-
rijke, plechtige stoet den Eucharistischen
Koning naar de hoofdparochie te vergezellen.

N a lange droogte, die veel bedierf aan
veldvruchten, fruit en bloemen, valt er in
de namiddag wat regen.

12 Juni. Op de vooravond van St. Anto-
nius, terwijl de Rolducsche harmonie ter in-
leiding een concert geeft, bereikt ons het
droevige bericht van het overlijden van
onzen reeraar Mhr. Vaessen. In het avond-

gebed bidden wij voor de rust zijner ziel en
morgen gaan de leerlingen voor hetzelfde
doel ter H. Tafel.

13 Juni. Het directeurs feest, dat in ver-
band met het 40-jarig priesterfeest (in de
Vasten in intieme kring gevierd) dit jaar
met meer luister dan gewoonlijk plaats heeft.
Zie het verslag.

14 Juni. "Le jour des jeux". Een blijde
dag voor de leerlingen, waartoe dc heeren



philosofen met de opvoering der jaarlijksche
revue niet weinig bijdragen.

15 Juni. Lief en leed volgen elkaar tref-
fend op. Heel Rolduc begeleidt hedenmor-
gen onzen overleden leeraar grafwaarts. Na
in de kerk van Holz de plechtige uitvaart te
hebben bijgewoond trekken wij met de om-
floerste Rolducsche vaandels luid biddend
naar het stille kerkhof.

22 Juni. De zes kandidaten. van het toe-
latingsexamen tot de philosofie zien heden
hun lange arbeid met de eindoverwinning be-
kroond.

Begin van het mondeling eindexamen
Gymnasium, waarvoor als gecommitteeerden
fungeeren: Prof. Dr. A. Slijpen S.J. uit Nij-
megen, Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de Jong
uit Leiden, Dr. H. B. A. Bockwinkel uit
Utrecht en als 4de voor de B-afdeeling Prof.
Dr. J. M. van der Vlerk uit Leiden.

23 Juni. Uit Wassenaar komt hedenmor-
gen het bericht dat onze oudleerling Dr. A.
Willemse aldaar na een bitter lijden gestor-
ven is. De Heer geve hem de eeuwige rust.

23 Juni. De A-afdeeling van het Gymna-
sium heeft succes; de 5 kandidaten zijn allen
geslaagd.

26 Juni. Alle B-kandidaten (7) bewezen
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tot hetzelfde in staat te zijn. Van harte pro-
ficiat!

27 Juni. Onze kerk is weer gehuld in
diepe rouw; wij houden een plechtige dienst
voor wijlen onzen leeraar Mhr. Vaessen.

28 Juni.
leerlingen.

Toelatingsexamen voor nieuwe

1 Juli. Dc 5de klas van de H.B.S. B begint
heden haar mondeling eindexamen; er zijn
16 kandidaten. Als deskundigen bij dit exa-
men treden op de heeren Prof. Dr. H. Florin
(Den Haag), Prof. Dr. C. J. van Nieuwenburg
(Delft) en de oud-Ieeraar A. J. M. Bru)2ge-
meijer uit Zutphen.

5 Juli. Om gevaren bij het eventueel uit-
halen van de kolen onder Rolduc te vermin-
deren is de Domaniale Mijn bereid om in het
gedeelte onder de bisschopszaal, waar flinke
scheuren zijn, op twee verdiepingen zware
balken van gewapend beton aan te brengen.
Met dit werk dat heel wat lawaai en stof
veroorzaakt, wordt heden een aanvang g.,,-
maakt. Rolduc zelf maakt ervan gebruik om
de oude infirmerie en aangrenzende kamer-
tjes te verbeteren.

Het mondeling eindexamen H.B.S. B loopt
ten einde. 15 van de 16 kandidaten slaagden.
Wij kunnen tevreden zijn.



6 Juli. ,D~ H.B.S. A is heden en de drie...
volgende dagèn aan de beurt voor het mon-
delinge ei\ldèxamen; deskundigen zijn de
heeren W. H. ten SeldaI1.l (Amsterdam),
J. H. M. R. van den Eeden (Breda) en Mevr.
Dr. B. de Vos-de Wilde (Amsterdam).

8 Juli. De groote houten poort voor het
huis is totaal versleten en wordt door een
nieuwe vervangen. Daarnaast wordt een klei-
nere aangebracht als toegang, wanneer de
groote poort gesloten is.

10 Juli. Het laatste eindexamen loopt met
schitterende uitslag ten einde - 14 kandida-
ten en 14 geslaagden. Dit jaar geeft het re-
sultaat van de eindexamens echt reden tot
tevredenheid: er waren 6 kandidaten voor
het toelatingsexamen tot de Philosofie, 12
voor het Gymnasium, 16 voor H.B.S. B en
14 voor H.B.S. A, tezamen 48, waarvan er 47
hun einddiploma behaalden. Gode zij dank!
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Ondertuschen zijn de overgangsexamens
ook reeds aan de gang; mogen die ook reden
tot tevredenheid geven!

Wegens het succes van de eindexamens en
om overdreven studielust in deze dagen wat
te temperen, hebben de leerlingen vanmid-
dag een paar uren vrij.

15 Juli. De examens zijn afgeloopen - in
de namiddag wordt ingepakt en dan in
spanning afwachten wat Maandag zal bren-
gen.

16 Juli. Hoogmis en plechtig Te Deum
van dankzegging. Verder voor tijdverdrijf
voetbalspel en 's avonds concert door onze
harmonie.

17 Juli. Het schooljaar loopt op de ge-
wone wijze ten einde, een vluchtig 2de ont-
bijt en dan gaat het huiswaarts voor ruim
7 weken. Adieu Rolduc.



PRIJ S U I T D E ELI N G.
SCHOOLJAAR 1938-1939.

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

I.
Hebben met goed gevolg afgelegd:

Het toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,
alle leerlingen der 6e klas van het Seminarie:

Peter Camps, van Heerlen.
Jan Edixhoven, van Eygelshoven.
Leo Janssen, van Weert.

11.

OUo van Loo, van Kerkrade.
Antoon Lucassen, van Venray.
Frans van der Meulen, van Kerkrade.

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

A.
Leo Caminada, 's-Gravenhage.
Wim Peters, van Loo bij Duiven.
Jan van Riet, van Stevensweert.
Herman Schoemaker, van Deventer.
George Tielens, van Maastricht.

111.

B.

Hans Bertels, van Deventer.
Paul Jaspers, van Klimmen.
Hans Kuypers, van Chèvremont-Kerkrade.
Antoon Nelissen, van Beltrum bij Groenlo.
Henk Verhey, van Didam.
Adriaan Weyenborg, van Lichtenvoorde.
Dirk Wintgens, van Heerlen.

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

Theo Adriaansens, van Walsoorden.

Paul Begheyn, van Nieuwenhagen.
Henri Bruykers, van Brunssum.
László Bubenik, van Amsterdam.
Pierre Cremers, van Maastricht.
André van Hapert, van Eindhoven.
Anton Hunink, van Wijhe.

IV.

Paul Mutsaerts, van Tilburg.
Herman Nijdam, van Weenen.
Wim Reuwer, van Ootmarsurn.
Pol Sorbi, van Wassenaar.
Tom Verdijk, van Eindhoven.
vValter de Vet, van Gilze.
Piet Willemsen, van Doesburg.

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

Bob Fleischeuer, van Maastricht.
Hein Geelen, van Kerkrade.
Charles Gonzales, van Batavia.
Jan Hoogenbosch, van den Helder.
Adri Hoynck van Papendrecht, van Bergeijk.
Jan Lokin, van Amsterdam.
Piet Motké, van Breda.
Wim Motké, van Breda.

Clemens Schweigmann, van Huizum
bij Leeuwarden.

Folkert Sikkes, van Gulpen.
Eddy Slockers, van Emmastad (Curaçao).
Edgard Snijders, van Nieuwenhagen.
Léon Snijders, van Nieuwenhagen.
Wim Stein, van Lonneker.
Alfons Tunnissen, van OeHelt.
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ALGEMEENE PRIJZEN.

Seminarie.
TWEEDE JAAR.

Gerard Marcus, van Gulpen.

Zeer eervolle vermelding:

Tonny Houben, van Roermond.
EERSTE JAAR.

Frans Hendriks, van Kerkrade.
............

Seminarie-Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Dries Verhoeckx, van Blerick.

VIERDE KLAS.
Paul Emondts, van Terwinselen.

DERDE KLAS.

Harry Salemans, van Amstenrade.
TWEEDE KLAS.

Iste Afd.
Gerard Oosterholt, van Groenlo.

Zeer eervolle vermelding:
Joseph Moonen, van Hulsberg.

2de Afd.

Joseph Quaedvlieg, van Noorbeek.
EERSTE KLAS.

Joseph Vijgen, van Schaesberg.
2de Afd.

Michel Roelofs, van Sittard.
Willem Schneider, van Hengelo.

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

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS A.

Niet toegekend.
VIERDE KLAS B.

Alfons Crijns, van Rumpen-Brunssum.
DERDE KLAS.

Iste Afd.

Jan Weyenborg, van Lichtenvoorde.
2de Afd.

Bartho Dechesne, van Leeuwarden.

Zeer eervolle vermelding:
Arnold van de Berg, van Hoensbroek.

TWEEDE KLAS.

Iste Afd.

Ben Könning, van Ulft.
2de Afd.

Johan Vogt, van Dokkum.

EERSTE KLAS.

Iste Afd.
Frans van den Toorn, van Schiedam.

2de Afd.

Henri Jaartsveld, van Apeldoorn.

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

Voorbereidende Klas.
Iste Afd.

Johan Bos, van Wehe.

2de Afd.

Mathias Knops, van Simpelveld.

..

Seminarie.
TWEEDE KLAS.

Gerard Marcus, van Gulpen.
Alg. pr., Iste Pl'. Kerk. gesch., Iste pro ascet.,

Iste Pl'. theod., Iste Pl'. psych., 2e Pl'. eth., 2e pro
Kerk. adm., 3e Pl'. econ., 3e Pl'. arch.

4e verm. bijb. gesch.

Joseph Linssen, van Maasbracht.

Iste Pl'. eth., Iste pro arch., Iste Pl'. biol., Iste Pl'.
Kerk. adm., 2e Pl'. bijb. gesch., 3e Pl'. theod.,
3e Pl'. psych.

Albert Lebens, van Tegelen.

Iste Pl'. econ., 3e Pl'. psych., 3e Pl'. gew. wel.,
Pl'. 6 verm.

Iste verm. bijb. gesch., Iste verm. biol., 2e verm.
ascet., 2e verm. arch., 3e verm. theod., 4e verm.
eth.

Jan Keulen, van Bingelrade.

Iste Pl'. econ., 2e Pl'. ascet., 2e Pl'. psych., pro 5
verm.

Iste verm. eth., Iste verm. Kerk. adm., 2e verm.
biol., 3e verm. kerk. gesch., 3e verm. arch.

Theo Delissen, van Houthem-St. Gerlach.

Iste Pl'. gew. wel., 2e Pl'. eth., 4e Pl'. bijb. gesch.,
Pl'. 4 verm.

Iste verm. Kerk. gesch., Iste verm. theod., 2e
verm. econ., 6e verm. psych.

Joop den Boer, van Gennep.

2e pro arch., 2e Pl'. bioJ., 3e Pl'. psych., 3e Pl'.
econ.

4e verm. theod., 4e verm. eth.

Willy Paes, van Chèvremont-Kerkrade.

2e pro theod., 2e pro eth., Pl'. 7 verm.
Iste verm. ascet., 2e verm. Kerk. gesch., 2e verm.

econ., 2e verm. Kerk. aqm., 3e verm. biol., 5e
verm. bijb. gesch., 5e verm. psych.



Léon Dirix, van Heerlen.

Pl'. 6 verm.
4e verm. ascet., 4e verm. econ., .1e verm. theod.,

6e verm. psych., 6e verm. eth., 7e verm. Kerk.
gesch.

Harry Litjens, van Venray.
Pl'. 6 verm.
Iste verm. econ., 3e verm. ascet., 3e verm. eth.,

3e verm. gew. we!., 4e verm. Kerk gesch., 6e verm.
psych.

Pierre Hannen, van Heythuysen.

3e Pl'. econ.
2e verm. psych., .1e verm. Kerk. gesch.

Piet van der Bruggen, van Sittard.

2e Pl'. gew. we!.
4e verm. arch.

Willy van de Schoor, van Heythuysen.
Pl'. 4 verm.
Iste verm. psych., 6e verm. theod., 6e verm. eth.,

Sste verm. bijb. gesch.

Jan Wassenberg, van Roermond.
3e verrn. psych., 4e verm. gew. we!.

Hubert Lumey, van Simpelveld.
4e verm. psych., 6e verm. bijb. gesch.

Arthur Schrijnemakers, van Geleen.
Iste verm. theod.

Charles Thijssens, van Roermond.
6e verm. econ.

Louis Joosten, van Grathem.

4e verm. biQ!.
Pierre Jochems, van Maasbracht.

4e verm. bio!.

Willy Geerits, van Blerick.
.1e verm. arch.

EERSTE JAAR.

Frans Hendriks, van Kerkrade.

Alg. pr., Iste Pl'. eth., 2e Pl'. ascet., 2e Pl'. log.,
2e Pl'. lat., 4e Pl'. Kerk. gesch., 4e Pl'. arch., Pl'. 5
verm.

Iste verm. cosmol., lste verm. onto!., 2e verm.
bijb. gesch., 2e verm. crit., 7e verm. econ.

Jo Loenen, van Venray.

Iste Pl'. ascet., Iste Pl'. log., I ste Pl'. crit., Iste Pl'.
onto!., 2e Pl'. bijb. gesch., 2e Pl'. cosmo!., Pl'. 4
verm.

Iste verm. arch., 2e verm. lat., 4e verm. eth.,
.1e verm. econ.

Johan Brounts, van Maastricht.

Iste Pl'. bijb. gesch., 2e Pl'. Kerk. gesch., 2e Pl'.
log., 3e pro econ., 4e Pl'. gew. we!., Pl'. 6 verm.

Iste verm. ascet., Iste verm. crit., Iste verm.
lat., 2e verm. onto!., 3e verm. cosmo!., 4e verm. eth.
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Guillaume Hommes, van Maastricht.
2e pro log., 3e Pl'. Kerk. gesch., 4e Pl'. bijb. gesch.,

4e Pl'. gew. we!., 4e Pl'. arch., Pl'. 6 verm.
Iste verm. Kerk. muz., 2e verm. cosmo!., 3e

verm. onto!., 3e verm. eth., 4e verm. crit., 7e vern1.
econ.

Lambert van Aken, van Broekhem-Houthem.

Iste pr. lat., 2e Pl'. log., 2e Pl'. crit., 2e Pl'. onto!.,
4e Pl'. Kerk. gesch., Pl'. 5 verm.

2e verm. ascet., 3e verm. cosmo!., 4e verm. eth.,
7e verm. econ., Se verm. bijb. gesch.

Gerard van Hees, van Velden.

2e Pl'. eth., Pl'. Kerk. muz., 4e Pl'. arch., Pl'. 4
verm.

2e verm. gew. we!., 3e verm. ascet., 6e verm.
bijb. gesch., 6e verm. Kerk. gesch.

Pierre Ernst, van Epen CL.).

lste Pl'. cosmo!.
Iste verm. log., Iste verm. eth., 4e verm. outo!.

Henri Seegers, van Stevensweert.
Pl'. 5 verm.
2e verm. log., 3e verm. crit., 4e verm. onto!.,

4e verm. eth., 7e verm. Kerk gesch.

Frans Vroemen, van Reuver.
Pl'. Kerk muz.
ste verm. gew. we!.

Louis van Uden, van Nederweert.

4e Pl'. gew. we!.

Bernard Op Hey, van Baexem.

2e Pl'. eth.

Johan Hensels, van Maastricht.
Pl'. 4 verm.
2e verm. eth., 3e verm. bijb. gesch., 3~ verm.

lat., 7e verm. econ.

Jacques Beunen, van Roosteren.

2e verm. Kerk. muz.

Antoine Wolfs, van Eysden.
3e verm. Kerk. muz.

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

Seminarie::Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Dries Verhoeckx, van Blerick.
Alg. pr., Iste Pl'. gr., Iste Pl'. lat., lste Pl'. ned.,

Pl'. fr., Iste pr. eng., Pl'. stelk. afd. A, 2e Pl'.
hoogd., 2e Pl'. meetk., 2e pr. aardr.

Iste verm. godsd., Iste verm. nat. afd. S en A,
4e verm. gesch.

Christ Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.

Iste Pl'. godsd., Pl'. stelk. afd. B., Pl'. trigon. en
an. meetk., Iste Pl'. meetk., Pl'. nat. afd. B, Pl'.
scheik. afd. B, Iste Pl'. aardr., Iste Pl'. nat. hist.

Léon Hermans, van Nuth.

lste Pl'. Kerk gesch., Pl'. gesch., Pl'. cult. gesch.,
2e Pl'. gr., 2e Pl'. lat.

Iste verm. fr., 2e verm. aardr., 4e verm. ned.



Joseph Starmans, van Nuth.
Pro fr., 2e pro godsd., pro 4 verm.
Verm. meetk., 2e verm. nat. afd. B, 4e verm.

hoogd., 4e verm. eng.

Louis Augustus, van Kerkrade.
Pro nat. afd. S en A, Iste pro hoogd., 2e pro ned.
Iste verm. gesch., verm. cult. gesch.

Joseph Mertens, van Mechelen (1.).
3e pro lat., pro 5 verm.
Iste verm. Kerk gesch., Iste verm. hoogd., 2e

verm. ned., 3e verm. gr., 3e verm. fr.

Henri Meens, van Berg en Terblijt.
Pro gesch., pro 4 verm.
Verm. cult. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.

nat. afd. S en A, 3e verm. Kerk. gesch.

Joseph Penders, van Voerendaal.
Pro wisk. afd. S, pro alg. lett.
Iste verm. Kerk. gesch.

Joseph Paulissen, van Kerkrade.
2e pro Kerk. gesch., 2e pro eng.
3e verm. hoogd.

Leo Nijst, van Kerkrade.
Pro 5 verm.
Verm. meetk., 2e verm. nat. hist., 2e verm.

hoogd., 3e verm. ned., 4e verm. fr.

Bart Salemans, van Amstenrade.

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

Iste verm. ned.

Joseph Huijts, van Voerendaal.
Pro 5 verm.
lste verm. gr., Iste verm. aardr., 2e verm. eng.,

Ze verm. nat. afd. S cn A, 3e verm. godsd.

Matthieu Jaspers, van Klimmen.
2e pro nat. hist.
2e verm. nat. afd. B, 3e verm. Kerk. gesch.

Gerard de Bruyckerc, van Oostburg.
2e verm. gr., Ze verm. scheik. afd. B, 4e verm.

aardr.

Martin van Sambeek, van Veldhoven.

Verm. lat., Iste verm scheik. afd. B, 3e verm.
eng.

Joseph Schoemakcr, van Deventer.

3e verm. gesch., 4e verm. hoogd.

Ferdinand van den Assum, van Dongen.
Iste verm. gesch., 2e verm. fr.

Johan van Waes, van Zuiddorpc.
Verm. stelk. afd. B.

Harry Berndsen, van Beek bij Didam.
Iste verm. eng.

Anton Wentholt, van Groenlo.
4e verm. fr.
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VIERDE KLAS.

Paul Emondts, van Terwinselen.

Alg. pr., Iste pro lat., Iste pro hoogd., pro fr.,
lste pro gesch., Iste pro aardr., 2e pro eng., pro 4
verm.

Ze verm. godsd., 3e verm. meetk., 3e verm.
scheik., 4e verm. nat.

Albert America, van Nuth.

Pro stelk., pro meetk., Iste pro scheik., 2e pro nat.
Iste verm. aardr., 3e verm. fr., 3e verm. hoogd.

Pierre Theunissen, van Eysden.

Iste pro nat., pro handt., Ze pro aardr., Ze pro
scheik.

Iste verm. meetk., 2e verm. hoogd., 2e verm.
stelk.

Heiny Roex, van Rimburg.

Pro fr., 2e pro ned., 2e pro hoogd.
Iste verm. eng., 3e verm. godsd.

Leo Crombach, van Vaals.

2e pro godsd., pro 5 verm.
Iste verm. meetk., 2e verm. ned., Ze verm. fr.,

2e verm. scheik., 4e verm. nat.

Jaap van Wessum, van Wateringen.

Iste pro eng., 2e pro lat.
Iste verm. fr., 4e verm. scheik.

Eugène Jongen, van Kerkrade.
2e pro gesch., 3e pro lat.
Iste verm. ned., 3e verm. hoogd.

Max Starmans, van Nuth.

Iste pr. godsd.
2e verm. aardr., 4e verm. fr.

José Erens, van Schaesberg.

Iste pro ned.
I~ verm. godsd., Ze verm. gesch.

Frits Jansen, van Kloosterburen.

lste verm. hoogd., Iste verm. gesch., 2e verm.
handt.

Joep Nolet, van Amsterdam.
2e verm. stelk., 3e verm. nat., 4e verm. ned.

Jan van der Hart, van Venlo.

Iste verm. scheik., 4e verm. aar dr.

Tonny Hermans, van Sittard.
Iste verm. nat.

Henny Corsius, van Maastricht.
Ze verm. ned.

Wim Janssen, van Nijmegen.

2e verm. eng.

DERDE KLAS.

Harry Salemans, van Amstenrade.

Alg. pr., pro godsd., Iste pro gr., Iste pro gesch.,
Iste pro aardr., Iste pro ned.,. Iste pro hoogd.,
Iste pro eng., pro nat., Ze pro stelk., Ze pro lat.



Paul Willemse, van Eygelshoven.
Iste Pl'. lat., Pl'. meetk., Pl'. nat., 2e Pl'. gr., 2e Pl'.

hoogd.
2e verm. fr.

Fred van Schagen, van Palembang.

Iste Pl'. stelk., Pl'. 9 verm.
Iste verm. godsd., Iste verm. fr., Iste verm. eng.,

Iste verm. nat., 2e verm., lat., 2e verm. gesch.,
2e. verm., meetk., 3e verm. gr., 4e verm. aardr.

Nico V oncken, van Heerlerheide.

Pl'. fr., Pl'. 8 verm.
Iste vem. gr., Iste verm. hoogd. Iste verm. stelk.,

Iste verm. meetk., 2e verm. nat., 3e verm. godsd.,
3e verm. aardr., 4e verm. lat.

Flip Tielens, van Maastricht.
Pl'. fr., Pl'. 4 verm.
2e verm. gr., 2e verm. eng., 3e verm. hoogd.,

4e verm. nat.

Leo Pierey, van Wittem.
2e Pl'. ned., 2e Pl'. gesch.
3e verm. nat., 4e verm. fr., 4e verm. hoogd.

Pierre van Hoef, van Wessem.
Pl'. handt.
2e verm. meetk., 4e verm. gr. 4e verm. stelk.

Wim van Thiel, van Tilburg.

2e Pl'. eng.
2e verm. hoogd., 3e verm. lat.

John Hellendoorn, van Tandjoeng Enim
(S.O.K.).

Iste verm. lat., 3e verm. fr.

Leo van der Meulen, van Kerkrade.

2e verm. ned., 2e verm. handt.

Paul Koten, van Amstenrade.

3e verm. gesch., 3e verm. stelk.

Willy de Groot, van Gennep.
Iste verm. gesch., Iste verm. aardr., Iste verm.

handt., 4e verm. nat.

Emile à Campo, van 's-Gravenhage.
Iste verm. ned., 2e verm. aardr.

Jan van Meyel, van 's-Gravenhagc.
Iste verm. stelk.

Floris van Zinnicq Bergmann, van Vugt.
2e verm. ned.

Jan Koonings, van Eindhoven.

4e verm. ned.

Jacques Hoogstraten, van Deventer.
2e verm. godsd.

Leo Crijns, van Nuth.
3e verm. gesch.

Henri Hartmann, van Oost-Eysden.
4e verm. nat.
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TWEEDE KLAS.
Iste Afd.

Gerard Oosterholt, van Groenlo.

Alg. pr., pro gr., Pl'. hoogd., Pl'. aardr.
Verm. stelk., 2e verm. fr., 2e verm. lat.

Gerard Stroy, van Venlo.

Iste Pl'. lat., Pl'. ned., Pl'. nat. hist., Pl'. handt.,
Pl'. 5 verm.

Iste verm. Kerk gesch., Iste verm. hoogd., Iste
verm. vad. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm. alg.
gesch.

Jaap Elders, van Bovenkarspel.

Pl'. fr., Pl'. vad. gesch., Pl'. alg. gesch., 2e Pl'.
godsd.

2e verm. gr., 3e verm. lat.

Hans Tromp, van Sneek.

Pl'. Kerk. gesch., Pl'. 6 verm.
Iste verm. gr., Iste verm. fr., Iste verm. handt.,

2e verm. nat. hist., 3e verm. gódsd., 4e verm. lat.

Nico Wetzeis, van Bleyerheide.

Iste Pl'. godsd., Pl'. 5 verm.
Iste verm. alg. gesch., 2e verm. Kerk. gesch.,

2e verm. vad. gesch., 2e verm. fr., 2e verm. aardr.

Herman Humme, van Gennep.

2e Pl'. lat.

Martin van den Broek, van Venlo.

Iste verm. godsd., Iste verm. aardr.

Wim Heyltjes, van Kerkrade.
Iste verm. lat.

2de Afd.

Joseph Quaedvlieg, van Noorbeek. .
Alg. pr., Pl'. Kerk. gesch., Pl'. gr., Iste pro lat.,

Pl'. aardr., Pl'. 5 verm.
Iste verm. ned., verm. alg. gesch., 2e verm.

godsd., 2e verm. fr., 2e verm. hoogd.

Eduard van Loo, van Kerkrade.

Iste Pl'. godsd., Pl'. vad. gesch., Pl'. alg. gesch.,
Pl'. 6 verm.

Iste verm lat., verm. stelk., Iste verm. handt.,
2e verm. gr., 2e verm. fr., 2e verm. nat. hist.

Piet Vullinghs, van Sevenum.

2e Pl'. godsd., pro 5 verm.
Iste verm. gr., Iste verm. fr., Iste verm. hoogd.,

lste verm. nat. hist., 3e verm. lat.

Rudolf Hunink, van Deventer.

Pro fr.
2e verm. godsd., 2e verm. lat., 2e verm. Kerk

gesch.

Peter Hermesdorf, van Nijmegen.

Pl'. hoogd., 2e Pl'. lat.
lste verm. ned.., Iste verm. meetk..

Joseph Ruiters, van Kerkrade.
Pl'. nat. hist.
lste verm. godsd., verm. aardr., 4e verm. lat.



EERSTE KLAS.

lste Afd.

Joseph Vijgen, van Schaesberg.

Alg. pr., lste pro godsd., lste pro bijb. gesch.,
lste Pl'. lat., Pl'. vad. gesch., lste pro alg. gesch.,
lste Pl'. aal'dr., lste Pl'. nat. hist., lste pro ned.,
lste Pl'. fr.

Leo Elders, van Bovenkarspel.

2e Pl'. godsd., 2e Pl'. bijb. gesch., 2e Pl'. ned.,
Pl'. 4 verm.

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

Willy Roex, van Gulpen.

Pl'. vad. gesch., 2e Pl'. alg. gesch., 2e Pl'. aardr.
3e verm. ned., 3e verm. fr.

Nico Bergstein, van Kerkrade.

2e Pl'. nat. hist., Pl'. 5 verm.
lste verm. vad. gesch., lste verm. alg. gesch.,

2e verm. bijb. gesch., Ze verm. ned., 3e verm. aardr.

Joseph Frantzen, van Kerkrade.

2e Pl'. lat., Pl'. 4 verm.
lste verm. ned., lste verm. aardr., lste verm.

stelk., 2e verm. godsd.

Johan Crapels, van Vaesrade-Nuth.

Pro handt., Pl'. 4 verm.
lste verm. vad. gesch., 3e verm. godsd., 3e verm.

lat., 4e verm. alg. gesch.

Nico van \Versch, van Simpelveld.

Pl'. 4 verm.
2e verm. lat., 3e verm. fr., 3e verm.

3e verm. alg. gesch.

Peter Bergstein, van Lutterade.
Pl'. voordl'.
lste verm. fr.

vad. gesch.,

Nol Hunink, van Deventer.

lste verm. handt., 4e verm. lat., 4e verm. ned.

Eduard Lamberti, van Maastricht.

lste verm. godsd., lste verm. bijb. gesch.

Gerard Rutten, van Eygelshoven.
lste verm. lat.

Victor V orage, van Kerkrade.
2e verm. stelk.

August Dohmen, van Kerkrade.
2e verm. handt.

2de Afd.

Willem Schneider, van Hengelo.

Alg. pr., lste Pl'. nat. hist., 2e Pl'.
alg. gesch., 2e Pl'. aardr., Pl'. 4 ve~m.

lste verm. ned., 2e verm. fr., 2e
gesch., 2e verm. handt.

lat., Ze Pl'.

verrn. vad.
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Michel Roelofs, van Sittard.
Alg pr., 2e pro ned. Pl'. 7 verrn.
lste verm. godsd., verrn. stelk., lste verrn. handt.,

2e verm. nat. hist., 3e verrn. bijb. gesch., 3e verm.
fr., 4e verm. vad. gesch.

Hein van Hapert, van Eindhoven.

lste pro lat., lste pro vad. gesch., lste pr. alg.
gesch., lste Pl'. aardr., Ze Pl'. godsd., 2e pro nat. hist.

2e verm. ned., 4e verrn. fr.

Frans Vaessen, van Kerkrade.

lste Pl'. godsd., lste Pl'. ned., 2e Pl'. bijb. gesch.,
2e pro vad. gesch.

lste verm. nat. hist., 3e verm. aardr., 4e verrn.
alg. gesch.

Rudolf Philips, van Valken burg (L.).
lste Pl'. bijb. gesch., 2e Pl'. godsd.
lste verrn. alg. gesch., 2e verm. aardr., 3e verm.

vad. gesch.

Leo van Pol, van Buggenum.
I ste pro fr. , Pl'. stelk.
3e verm. .ned., 3e verm. nat. hist.

Irving Plantz, van St. Maarten (W.-Indië).
Pro 6 verm.
lste verm. bijb. gesch., lste verm. aardr., 3e

verm. fr., 3e verm. alg. gesch., 4e verm. lat., 4e
verm. ned.

Guus Poyck, van Kerkrade.
Pl'. handt.

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

Piet Beekman, van 's-Gravenhage.
2e Pl'. fr.
lste verm. lat.

Joseph Werry, van Spekholzerheide.
lste verm. fr., lste verm. vad. gesch., 2e verm. lat.

Frans van Waes, van vVestdorpe.
2e 'verm. bijb. gesch., 4e verm. vad. gesch., 4e

verm. aardr.

Eduard van der Mast, van Heerlen.
3e verm. lat.

..
Hoogere Burgerschool.

VIERDE KLAS A.

Nico van der Sman, van Heemstede.
Pl'. godsd., Pl'. aardr., Pl'. econ.
Verm. Kerk. gesch.

Marius Cam ps, van Heerlen.

Pl'. gesch.
Verm. scheik.

Frits Otto, van Rimburg.
Pro hoogd.
Verm. aardr.

Flip Janssen, van Nijmegen.
lste verm. godsd.

3



VIERDE KLAS B.

Alfons Crijns, van Rumpen-Brunssum.

Alg. pr., lste pro Kerk. gesch., pro stelk. en
goniom., 2e pro meetk., 2e pro gesch., 2e pro aardr.,
pro 5 verm.

Verm. godsd., lste verm. mech., lste verm.
econ., 2e verm. hoogd., 2e verm. staatsw.

Hans von Hoegen, van Kerkrade.

Pro godsd., pro ned., pr. hoogd., 2e pro scheik.,
2e pro aardr., 2e pr. staatsw., pro 5 verm.

lste verm. fr., lste verm. eng., 2e verm. nat.,
2e verm. gesch., 2e verm. nat. hist.

Denis Akkermans, van Rotterdam.

lste pr. nat., lste pro nat. hist., le pro gesch.,
lste pr.aardr., 2e pro Kerk. gesch., 2e pro mech.

Verm. stelk en goniom., lste verm. econ., 2e
verm. lijnt.

Winny Feitz, van Apeldoorn.

le pro meetk., pro handt., 2e
staatsw., pro 4 verm.

Verm. godsd., 2e verm. mech.,
4e verm. Kerk gesch.

pro nat., 2e pro

3e verm. gesch.,

Theo Boosten, van Maastricht.

lste pro fr., pro eng., pro econ., lste pro staatsw.,
pro lijnt.

Verm. aardr., 2e verm. scheik.

Theo Hulshof, van Lichtenvoorclc.
Pro 5 verm.
Verm. aardr., lste verm. hoogd.,

staatsw., 2e verm. eng., 3e verm. fr.
lste verm.

Jan Jaartsveld, van Groenlo.
Pro 4 verm.
lste verm. nat., lste verm. scheik., 2e verm.

staatsw., 4e verm. gesch.

Theo Coppes, van Enschede.

lste pr. scheik.
4e verm. mech.

Rein Luyckx, van Hoorn.

2e pro nat. 4ist.
2e verm. fr.

Joseph Schormans, van Nieuwenhagen.
Pr. eng.
2e verm. Kerk. gesch.

Jan Smit, van Deventer.

lste pr. mech.
4e verm. Kerk. gesch.

Paul van de Venne, van Nijmegen.
2e pro aardr.
lsfe verm. lijn t.

Louis Demonte, van Weert.

Verm. godsd., lste verm. gesch., 2e verm. Kerk.
gesch., 3e verm. nat., 3e verm. scheik., 3e verm.
econ., 4e verm. mech.
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Leo Dongelmans, van Abcoude.
2e verm. meetk., 2e verm. nat. hist., 3e verm.

nat., 3e verm. mech.

Louis Adriaansens, van Walsoorden.

Verm. godsd., lste verm. Kerk. gesch., 4e
eng.

Jan Leygraaf, vàn Venlo.
Verm. aardr.

verm.

Joseph Rompen, van Vijlen.
3e verm. econ.

Wim Schoemaker, van Deventer.
4e verm. fr.

Antoon Hermans, van Breda.
lste verm. meetk.

DERDE KLAS.

lste Afd.

Jan Weyenborg, van Lichtenvoorde.
Alg. pr., lste pro godsd., pro Kerk. gesch., pro

aardr., 2e pro meetk., pro 4 verm.
lste verm. nat., lste verm. scheik., lste verm.

staatsw., 2e verm. gesch.

Etienne Puylaert, van Zuiddorpe.
Pr. nat., pro gesch., pro ned., 2e pr. fr., pro 5 verm.
lste verm. godsd., verm. Kerk. gesch., lste verm.

aardr., lste verm. eng., lste verm. handt.

Herman Rijsemus, van Semarang..
2e pro godsd., 2e pro fr.
Verm. Kerk. gesch., verm. hoogd., 2e verm. nat.

Cóen Post, van Nieuwerkerk a. d. IJsel.
lste pro fr., pro eng.
2e verm. aardr., 3e verm. godsd.

Paul Schoemaker, van Deventer.
Pro staatsw.
lste verm. ned., 2e verm. handt.

George Wortelboer, van Sappemeer.
lste pr. meetk.
2e verm. scheik.

Broos Schoemaker, van Deventer.
Pro handt.
2e verm. godsd., 2e verm. ned.

Walter Weyerhorst, van Heerlen.
Pro hoogd.

Huby Többen, van Leeuwarden.
lste verm. gesch., 2e verm. staatsw.

Piet van der Lande, van Deventer.

2e verm. eng., 4e verm. godsd.



2de Afd.

Bartho Dechesne, van Leeuwarden.

Alg. pr., pro stelk., Iste pro me etk. , Iste pro aardr.,
2e pro nat., 2e pro eng., pro 5 verm.

Iste verm. ned., Iste verm. staatsw., 2e verm,
Kerk. gesch., 2e verm. gesch., 4e verm. godsd.

Joseph Cl evers, van Kerkrade.

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

Verm. fr.

Freddy Geilenkirchen, van Kerkrade.

Pro Kerk. gesch., Iste pro gesch., Iste pro ned.,
2e pro staatsw., pro 4 verm.

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

René Coenen, van Medan.

Pro handelsw., 2e pro godsd., 2e pro fr., pro 7 verm.
Iste verm. Kerk. gesch., Iste verm. aardr., 2e

verm. meetk., 2e verm. scheik., 3e verm. ned., 3e
verm. staatsw., 4e verm. gesch.

Jan Mulder, van Bathmen bij Deventer.
Iste pro fr., Iste pro eng., 2e pro aardr.
Iste verm. stelk., 2e verm. hoogd.

Jan Coenen, van Medan.

2e pro scheik., pro 4 verm.
2e verm. Kerk. gesch., 3e verm. godsd., 3e verm.

aardr., 4e verm. staatsw.

Cor van Heeswijk, van Best.

Iste pro nat., pro 4 verm.
Iste verm. meetk., 3e verm. gesch., 4e verm.

ned., 4e verm. eng.

Wim Marinus, van Maastricht.
Pro handt.
Iste verm. gesch., 2e verm. eng., 2e verm. aardr.

Nico Dongelmans, van Abcoude.

Iste pro scheik.
2e verm. ned., 2e verm. handt., 3e verm. eng.

Paul Horbach, van Gulpen.
2e verm. staatsw.

TWEEDE KLAS.

1ste Afd.

Ben Könning, van Dlft.
Alg. pr., Iste pro Kerk gesch., Iste pro meetk.,

Iste pro nat., Iste pro nat. hist., Iste pro aardr.,
Iste pro ned., pro fr.; Iste pro eng., 2e pro godsd.,
2e pro gesch.

Karel van Wayenburg, van Nijmegen.

Pro fr., 2e pro Kerk. gesch., 2e pro nat., 2e pro
nat. hist., 2e pro ned., pro 4 verm.

Iste verm. godsd., verm. stelk., Iste verm. eng.,
3e verm. aardr.
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Bauke van der Meer, van Kerkrade.

Iste pro gesch., 2e pro nat., 2e pro ned., 2e pro
eng., pro 6 verm.

Iste verm. nat. hist., verm. fr., 2e verm. godsd.,
2e verm. meetk., 3e verm., aardr., 4e verm. Kerk.
gesch.

Jéróme Souren, van Vaals.

Iste pro godsd., pro hoogd.
2e verm. nat. hist., 2e verm. ned., 3e verm. gesch.

Ferdie Russe!, van Weert.

Pro handt., 2e pro aardr.

Henk Willemse, van Wassenaar.
Pro 5 verm.
Iste verm. meetk., Iste verm. nat., 2e verm.

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

Johan Verhoef, van Waalwijk.
2e pro meetk.
Iste verm. ned., 4e verm. eng.

Willy Haagmans, van Kerkrade.
Pro 4 verm.
Iste verm. Kerk. gesch., 2e verm. godsd., 2e

verm. nat., 2e verm. gesch.

Frans Dierkes, van Wageningen.
Iste verm. gesch., 2e verm. nat.

Frans Ebus, van Venlo.

3e verm. Kerk. gesch.

Theo Roelofs, van Sittard.

3e verm. eng.

2de Afd.

Johan Vogt, van Dokkum.

Alg. pr., Iste pro stelk., Iste pro meetk., Iste pro
nat., pro nat. hist., Iste pro gesch., 2e pro Kerk.
gesch., 2e pro aardr., 2e pro fr.

Iste verm. godsd., Iste verm. ned., 3e verm. eng.

J oseph Savelsbergh,
Iste pro godsd., 2e

pro 6 verm.
Verm. nat. hist., Iste verm. hoogd., Iste verm.

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

Paul Willems, van Kerkrade.

Iste pro aardr., Iste pro fr., Iste pro eng., 2e pro
nat.

2e verm. godsd., 2e verm. ned., 3e verm. Kerk.
gesch.

Theo Flint, van Winschoten.

2e pro aardr., 2e pro eng., pro 5 verm.
Iste verm. stelk., 2e verm. meetk., 2e verm. fr.,

2e verm. hoogd., 3e verm. ned.

Heinz van Bladel, van Eygelshoven.

Iste pro ned., pro hoogd., pro 4 verm.
Iste verm. fr., 2e verm. gesch., 2e verm. godsd.,

4e verm. nat.

van Heerlen.

pro stelk., 2e pro meetk.,



Pierre Lardinois, van Noorbeek.

Pro 4 verm.
Iste verm. Kerk. ge&ch. Iste verm. gesch., lste

verm. handt., 4e verm. ned.

Edgard Vijgen, van Heerlen.
Pro 5 verm.
Iste verm. meetk., 2e verm. stelk., 2e verm.

aardr., 2e verm. eng., 3e verm. nat.

Marcel Maes, van Nuth.

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

Petrus Bos, van Wehe.

lste verm. aardr., 2e verm. Kerk. gesch., 2e verm.
gesch.

Clemens Dechesne, van Leeuwarden.

2e verm. nat.

EERSTE KLAS.

lste Afd.

Frans van den Toorn, van Schiedam.

Alg. pr., Iste pro godsd., Iste pro bijb. gesch.,
Iste pro nat. hist., Iste pro ned., 2e pro stelk.,
2e pro gesch.

Verm. meetk., 2e verm. aar dr.

Herman Kaanen, van Vierlingsbeek.

Iste pro meetk., 2e pro nat. hist., 2e pro aardr.
2e verm. godsd., 2e verm. ned., Ze verm. gesch.

Bouke van der Meer, van Raalte.

Pro hoogd., Iste pro aardr., 2e pro bijb. gesch.
Iste verm. ned., 4e verm. godsd.

Léon Smeets, van Valken burg (1.).

lste pro gesch., 2e pro godsd.
Iste verm. handt.

Martin van Ruitenbeek, van 's-Gravenhage.

2e pro ned.
Iste verm. gesch., 2e verm. bijb. gesch.

Toon Keijzer, van Eindhoven.

I ste pr. stelk.
2e verm. handt.

Theo Könning, van UUt.

2e pro meetk.
2e verm. nat. hist.

Toon Többen, van Leeuwarden.

2e pro gesch.

Henk Ot jens, van Dongen.

Iste verm. godsd., Iste verm. nat. hist.

Wim de Haes, van Echt.

Iste verm. bijb. gesch., Iste verm. aardr.

Henri Henquet, van Eysden.

3e verm. godsd.

Hendrik Hillege, van Dordrecht.

3e verm. gesch.
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EERSTE KLAS.

2de Afd.

Henri Jaartsveld, van Apeldoorn.

Alg. pr., pro ned., pro hoogd., Iste pro nat. hist.,
lste pro gesch., Iste pro aardr., 2e pro stelk.

lste verm. godsd., lste verm. bijb. gesch.

Jan van Munster, van Zwolle.

Iste pro godsd., 2e pro nat. hist., 2e pro aardr.,
pro 4 verm.

Verm. meetk., lste verm. ned., le verm. vOOl'dr.,
2e verm. bijb. gesch.

Herman Beuting, van Enschede.

Pro bijb. gesch., pro ned., 1 pro fr., 2e pro godsd.
2e verm. hoogd., 2e verm. gesch.

Gerard de Wit, van Steenbergen.

Iste pro stelk., 2e pro gesch.

Willy van Heeswijk, van Best.
lste pro meetk.
Iste verm. nat. hist., Iste verm. aardr., 2e verm.

handt.

Kees Juten, van Bergen op Zoom.

2e pro fr.
2e verm. godsd., 2e verm. voordr.

Jan Cremers, van Heerlen.

2e pro meetk.
Verm. stelk., 3e verm. aardr.

Nico Schwering, van Hilversum.
Pro handt.
lste verm. hoogd., Ze verm. nat. hist.

Herman Senden, van Kerkrade.

Iste verm. gesch., Iste verm. handt., 2e
aardr:

verm.

Henk van Wessum, van Wateringen.

2e verm. ned., 4e verm. aardr.

Henk Leenders, van Nijmegen.
4e verm. aardr.

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

Voorbereidende Klas,
lste Afd.

Johan Bos, van Wehe.
Alg. pr., Iste pro ned., Iste pro aardr., Iste pro fr.,

2e pro godsd., 2e pro vad. gesch., 2e pro handt.
Iste verm. bijb. gesch., Iste verm. rek., Iste

verm. nat.

Jan Caminada, van 's-Gravenhage.

Iste pro vad. gesch., 2e pro rek., 2e pro fr., 2e pro
na t., 2e pro aardr.

2e verm. bijb. gesch., 2e verm. ned., 4e verm.
godsd.



Karel Jaartsveld, van Groenlo.

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

vad. gesch.

Gerd Coenen, van Uden.

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

gesch.

Jan de Goede, van Soesterberg.
Iste pro godsd.
Iste verm. fr.

\Vim Scholtens, van Kloosterburen.

Iste pro rek.
2e verm. godsd.

Dirk Tromp, van Sneek.
2e verm. fr., 3e verm. godsd.

Aloys Bergstein, van Kerkrade.
Iste verm. handt.

Harry Budé, van Beek (L.).
2e verm. handt.

Jan Cobben, van Beek (1.).
2e verm. nat.

2de Afd.

Mathias Knops, van Simpelveld.

Alg. pr., Iste pro bijb. gesch., Iste pro ned., Iste
pro vad. gesch., Iste pro nat., 2e pro godsd., pro 4
verm.

Iste verm. rek., Iste verm. fr., Is te verm. aardr.,
Iste verm. handt.
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Laurent Schneider, van Hengelo.
Iste pro godsd., Iste pro rek., Iste pro aardr.,

pro 5 verm.
Iste verm. ned., Iste verm. vad. gesch., Iste verm.

nat., 2e verm. fr.

Marcel Buise, van Rotterdam.

Iste pro fr.
2e verm. rek.

Adriaan van der Winkel, van Singkep
(N.O.I.).

Iste pro handt.
2e verm. ned.

Jo Matti, van Kerkrade.

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

Jan van Wersch, van Kerkrade.

Iste verm. godsd.

Antoon Vercauteren, van Clinge.

2e verm. godsd., 3e verm. voordr.

Paul Mulder, van Oldenzaal.
2e verm. handt.

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

KLEIN -ROLDUC.

Prijs voor uitmuntend gedrag.

August Dohmen, van Kerkrade.
Henri Hermans, van Kerkrade.
Irving Plantz, van St. Maarten (W. Indië).
Gerard Rutten, van Eygelshoven.
Constánt Vorage, van Kerkrade.
Jan van Wersch, van Kerkrade.

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



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

De Maria-Congregaties
In het begin van het afgeloopen schooljaar

kwam er èen ingrijpende verandering in de
zuiver godsdienstige vereenigingen van Rol-
duc. De Derde Orde van St. Franciscus, die
enkele jaren vruchtbaar had gewerkt, werd
opgeheven, niet omdat men de Derde Orde
toen minder hoog schatte, maar omdat con-
centratie noodzakelijk bleek. Overigens hield
ook de afdeeling der kleinercn van dc Maria-
congregatie op te bestaan.

Wij begonnen dus met 2 congregaties,
waarvan de eerste de titel draagt van de
Onbevlekte Ontvangenis IOndc tweede die
van Maria Boodschap; deze laatste telt drie
onderafdeelingen.

De eerste bestaat uitsluitend uit de stu-
denten der philosofie (45 leden) met Mhr.
Jacobs als leider. Als bestuursleden func-

tionneerden vVilly Geerits als Prefect,
Gerard Marcus als lste en Theo Delissen
als 2de assistent.

De eerste onderafdeeling van de 2de telt
uitsluitend leerlingen van de zoogenaamde
hoogere klassen, die niet priester worden
(71 leden) en staat onder leiding van den
Directeur, terwijl Paul Jaspers als prefect,
Clemens Schweigmann als lste, Pierre Cre-
mers als 2de assistent en Eddy Slokkers en
Leo Dongelmans als raadsleden het bestuur
vormden.

De 2de onderafdeeling heeft als leden (65)
alle leerlingen van het Gymnasium van de
tweede tot en met de zesde klas die er aan
denken, priester te worden en heeft Mhr.
Deumens als directeur.

De laatste onderafdeeling trekt haar leden



(71) uit III en IV Gymnasium en uit III H.B.S.
en met hare leiding was Mhr. Reynen belast.

Rolduc telde dus in het schooljaar 1938-
1939 ruim 250 congreganisten, terwijl bij
ieder afdeeling, wat de geestelijke vorming
betreft, zooveel mogelijk rekening gehou-
den werd met de leeftijd en dc toekomst-
plannen van de leden. Geregeld om de 14
dagen hadden de gewone vergaderingen
plaats, terwijl op de Mariafeesten van 8 De-
cember, 2 Februari en 25 Maart alle Rolduc-
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sche congreganisten feestelijk vergaderden
in onze mooie crypte. 2 Februari deden 23
leden hun opdracht.

Zoo hebben, naar wij vertrouwen, de Rol-
ducsche Congregaties weer een vruchtbaar
jaar achter de rug en hebben zij meegewerkt
aan de uitbreiding van de vereering van
Maria, aan de godsdienstige vorming van
onze Mariakinderen en aan hun ontwikke-
ling tot het apostolaat.

Nos cum Prole pia, benedicat Virgo Maria.

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

Missievereniging "Rolduc"
Opgericht 23 Maart 1919

Jaarverslag 1938-1939
Bestuur:

H. Litjens, voorzitter.
T. Verdijk, vice-voorzitter.
W. Wiertz, secretaris.
W. Paes, penningmeester.
B. Burgers,

~

J. Gelissen, leden.
B. Salemans,
J. Janssen, Moderator.

In meerdere opzichten kan onze Missie-
vereniging op een vruchtbare actie in het af-
gelopen verenigingsjaar terugzien. We willen
dan ook het jaarverslag beginnen met het
aangeven van de voornaamste punten van
onze actie.

Allereerst valt te vermelden, dat op bij-
zondere wijze de aandacht der leden geves-
tigd werd op het apostolaat van het gebed
als eerste en voornaamste middel om de
missieplicht te vervullen. Daartoe hebben
wij immers in onze Missievereniging een
voortreffelijke instelling, die naast het leren
werken voor de missie ook en vooral een
royaal en vurig apostolisch gebedsleven wil
aankweken bij de leden.

Een tweede punt, dat dit jaar bijzonder de
belangstelling getrokken heeft, betreft de
verhouding Missie-actie en Katholieke Actie.
Het missie-apostolaat zien wij als een onder-
deel, en nog wel het voornaamste, van het

"hierarchisch apostolaat" der Katholieke Ac-
tie; en daarom hebben wij er naar gestreefd
bij al onze leden een juist inzicht te vormen
omtrent de onderlinge samenhang van beide
acties. Zoals ook reeds in ons vorig jaarver-

slag te kennen gegeven werd, willen wij
hierdoor allerminst de oprichting van een
officiële Katholieke Actie forceren, maar wel
alles in het werk stellen om de geest van het
ruime re en inniger apostolaat van de Katho-
lieke Actie bij de leden ingang te doen vin-
den. De Missievereniging "Rolduc" be-
schouwt het als haar taak om van haar leden

volwaardige Katholieke mensen van onze
tijd te maken, volgens de bedoelingen van
onze laatste Pausen: apostolische mensen,
vooral ook leken, voor wier geestelijke blik
een ruime horizon openligt en wier apostoli-
sche ijver daar aan zal beantwoorden. Hier-
bij moet dan niet alleen gedacht worden aan
het grote, eigenlijke missiewerk, maar aan
alles, waarop ons apostolaat zich kan richten,
zowel veraf als dichtbij. Daartoe moet bij de
leden naast kennis een bepaalde, de echt-

apostolische geest worden aangekweekt en
bevorderd: de geest van onderlinge welwil-
lendheid, bereid vaardigheid en solidariteit;
de geest van godsdienstigheid en offerv:aar-
digheid; en tenslotte dit alles gedragen door
de bovennatuurlijke geest van liefde. Juist
deze samenvattende, culmineerde geest van
liefde tot God en tot den evenmens moet



gevormd en ontwikkeld worden als de basis
van heel ons apostolisch werken. En aan het
aanleggen of versterken van deze basis wil-
len wij in de Missievereniging medewerken.
In die geest trachten wij de leden voor te
bereiden op de taak die zij straks wellicht
te vervullen krijgen in de Katholieke Actie.

Natuurlijk heeft het afgelopen daar verder
ook in het teken gestaan van de lustrum-
viering. Wij mogen zeggen, dat we met vol-
doening terug kunnen zien op de afgelegde
weg; maar van de andere kant hebben wij
deze viering ook beschouwd als een zeer ge-
schikte gelegenheid om ons te bezinnen op
de weg die vóór ons ligt. En daarom zouden
wij de herdenking van het 20-jarig bestaan
willen zien als de inzet van een hernieuwde,

krachtige missie-actie, als een gunstige gele-
genheid om het missie-idealisme opnieuw in
ons te verlevendigen en hechter te funderen.
Deze bedoeling heeft dan ook bij ons voor-
gezeten toen we aan de beide feestredenaars
onze uitnodigingen richtten. (Zie hiervoor
het lustrum verslag elders in het Jaarboek).

Bij gelegenheid van het vierde lustrum en
overigens ook volkomen in overeenstemming
met het hierboven vermeld streven om aan

studenten te leren de voornaamste vervulling
van hun missieplicht te zien in het gebed
voor de missie, gaf de Missievereniging een
missiegebedenboekje uit, ten dienste van de
studerende jeugd van Nederland. Zoals ook
in de inleiding van dit boekje gezegd wordt,
stelde zij hierdoor een missiedaad, die zich
wel buiten de kring van haar eigen leden uit-
strekt, maar die van de andere kant toch ook
volkomen in de lijn van haar werkzaamheden
blijft. Het boekje wil de Nederlandse stu-
denten, jongens en meisjes, in staat stellen
op hun wijze mede te werken aan de uitbrei-
ding van Christus' Rijk op aarde. Het bevat
hoofdzakelijk gebeden, die speciaal voor stu-
denten zijn samengesteld. Aan de verschil-
lende medewerkers, vooraanstaande perso-
nen uit de Nederlandse missiebeweging, en
vooral aan den bewerker van het geheel,
Dr. R. Huysmans te Rolduc, willen we hier
nogmaals openlijk onze dank betuigen voor
hun bereidwilligheid en toewijding. Wij
hopen van harte, dat het gebedenboek ruime
verspreiding mag vinden onder de studeren-
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de jeugd van Nederland, en in het bijzonder
bij de verenigingen, die aangesloten zijn bij
de Nederlandse Missiebond "Garde". De
prijs ervan is zo laag mogelijk gehouden,
zodat het in ieders bereik is. ("Adveniat
Regnum Tuum". Missiegebeden voor studen-
ten. Uitgave van de Missievereniging "Rol-
duc" te Rolduc. Prijs 30 ct.).

Een enkel woord willen we hier verder nog
wijden aan het studenten-missie blad "Gar-
de". Het aantal abonné's op Rolduc is dit
jaar sterk toegenomen. Daarnaast kan ook
met tevredenheid worden geconstateerd, dat
"Garde" zelf, wat inhoud en verzorging be-
treft, is vooruitgegaan. Toch blijven er in
deze nog wensen. Gaarne zal onze Missiever-
eniging, zoveel in haar vermogen ligt, haar
medewerking blijven verlenen aan de groei
van dit blad, dat in de drie afgelopen jaren
duidelijk zijn bestaansrecht heeft bewezen
en dat we dan ook niet meer zouden willen
missen in de Nederlandse studenten-missie-
beweging.

Gaan we thans over tot het meer gedetail-
leerd verslag van het afgelopen verenigings-
jaar. .

De propagandadag van onze Missiever-
eniging werd dit jaar voor het eerst gecom-
bineerd met de Wereld-Missie-Zondag. Er
werd aan die dag dan ook als het ware een
dubbele zorg besteed. Op de "zwarte plank"
prjjkte een kleurig programma, terwijl de
witte muren van Rolduc's gangen eveneens
verlucht waren met de resultaten van meer
of minder geslaagd jongenswerk. .

Onder de plechtige hoogmis hield de Z.E.
Heer E. Beel, Aalmoezenier te Kerkrade, een
treffende missiepreek.

De vergadering na de hoogmis werd ge-
opend met een toespraak van den voorzitter,
waarin deze de plicht van de jongstudenten
op Rolduc ten opzichte van de missie uiteen-
zette en daarbij nadrukkelijk wees. op de
"Garde" als hèt missieblad voor de stu-
derende jeugd.

De moderator gaf daarna een beschouwing
over doel en inrichting van het Apostolaat
des Gebeds, het verbond van dagelijkse ge-
beden en offers in vereniging met Jezus'
Hart en tot de intenties van Zijn H. Hart.
Voor ons trekt daarbij nog speciaal de maan-



delijkse missie-intentie de aandacht. Ook
wees hij op de verschillen en anderzijds op
het verband tussen het Apostolaat des Ge.
beds en de Katholieke Actie.

Hierna was het woord aan P. J. Croonen

M.S.C., die sprak over het missiewerk op de
Philippijnen. Daar werken thans weer Ne-
derlandse missionarissen om op te bouwen,
wat door Nederlanders eens afgebroken
werd. De Philippijnen zijn rijp voor het Ka-
tholicisme, ja zijn katholiek, doch er ont-
breken de personele krachten en de stoffe-
lijke middelen.

Spreker wees ons op de woorden van Paus
Pius XI, die dit land bij gelegenheid van het
Eucharistisch Congres te Manilla de licht-
toren van het Oosten noemde, van waaruit
eens het hele Oosten het licht des Geloofs

zal ontvangen. Met een oproep tot gebed
voor deze missie beëindigde Pater Croonen
zijn mooie lezing, die een aandachtig gehoor
had.

's A vonds vond in de aula de vertoning
plaats van de film "Het Wereldoffer", een
instructieve smalfilm over de H. Mis. Een

inleidend woord werd gesproken door den
Z. E. Heer J. Damen. Ofschoon deze film

van een behoorlijke kwaliteit is, kon zij ons
publiek toch maar matig bevallen!

Als opbrengst van de collecte van de we-
reld-missie-Zondag kon f 35.- afgedragen
worden aan het Genootschap tot V oortplan-
ting des Geloofs.

Op 1 Dec. hadden we Pater J. Kersten
S.Y.D. te gast, die een lezing met keurige
lichtbeelden gaf over het eiland Bali. Hij
wees ons o.a. op de veranderingen in gods.
dienstig opzicht, die er plaats hebben, vooral
bij de Balinese jeugd, en aan de hand van
zijn lichtbeelden gaf hij een goed overzicht
van de rijke cultuur van het eiland.

In het tweede trimester zagen we op 26 Ja-
nuari de documentaire film over IJsland

"Het land van ijs en vuur", met toelichting
van den Montfortaner Pater J. Nelissen en

met een passende begeleiding van gramo-
foonmuziek. Ook deze bijeenkomst kunnen
we tot de goed geslaagde rekenen.

Op 23 Maart is er iets bijzonders te doen
in de aula. Op h'et toneel is een grote tafel
geplaatst. De achtergrond wordt gevormd
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door deftige, zware gordijnen, palmen en
bloemen, te midden waarvan een groot kruis
staat opgesteld. Het bestuur neemt achter
die tafel plaats en eveneens de Directeur
van Rolduc, onze Ere-voorzitter. We her-
denken in eigen kring het 20-jarig bestaan
van onze Missie-vereniging.

De bijeenkomst had het volgende verloop:
N a de opening gaf de secretaris een goed
verzorgd, beknopt overzicht van het werk
van de Missievereniging in de afgelopen
twintig jaren. Achtereenvolgens werd daar-
na door den voorzitter het bijzondere doel
van deze lustrumviering uiteengezet en door
den vice-voorzitter hieraan nog een kort
woord toegevoegd. Vervolgens sprak de mo-
derator over doel en opvatting van de Mis-
sievereniging, in het bijzonder over de geest
van gebed en apostolaat, zoals we deze in
het begin van het verslag hebben aangege-
ven. Hierna had de uitdeling der prijzen
plaats, het resultaat van de door het bestuur
uitgeschreven lezingenprijsvraag. Tenslotte
sprak de Hoogeerw. Heer Directeur nog en-
kele hartelijke woorden van sympathie en
waardering voor het werk van de Missiever-
eniging.

Het derde trimester bracht al direct een

feest met zich mee. Op Zondag 7 Mei vierde
heel Rolduc met ons het vierde bestaans-

lustrum van de Missievereniging.
. Na een plechtige hoogmis, opgedragen

door den HoogEerw. Heer Directeur, vond
in de nieuwe vergaderzaal, - die daarmee
voor het eerst in gebruik genomen werd, -
de feestvergadering plaats. De HoogEerw.
Heer Pres. Dr. Feron hield de feestrede.

In een hooggestemde toespraak wist hij
alle aanwezigen te boeien. Hij toonde ons
de grootheid en daarnaast de noodzakelijk-
heid aan van het missiewerk.

Verder vermeldde het feestprogramma
voor 's namiddags een missie-voetbalmatch,
waaraan een prognose-wedstrijd was ver-
bonden en een feestelijke bijeenkomst van
bestuur, zelateurs en gasten, waarbij de trac-
tatie van den Z. E. Heer Provisor in dank

genoten werd.
De feestdag werd besloten met de spreek-

beurt in de aula over "Missie en Cultuur"
van Dr. Anton van Duinkerken. (De eigen



weergave van deze rede door Dr. A. v. D.
en een uitvoeriger verslag van de lustrum-
viering zijn elders in het Jaarboek te vin-
den).

Als andere jaren ging ook dit jaar de Ko-
loniale Missieweek in de week voor Pink-
steren niet ongemerkt aan Rolduc voorbij.
Aan stoffelijke giften werden door leraren
en leerlingen ongeveer f 30.- bijeengebracht.

Het aantal leden van het Apostolaat des
Gebeds bedroeg 258.

"Garde" bereikte het record-aantal abon-
né's van 175. Toch mag Rolduc met dit
aantal nog niet tevreden zijn!

Van onze missiebibliotheek werden dit
jaar ruim 650 boeken uitgeleend. Verschil-
lende nieuwe boeken werden weer aange-
schaft.

De goede gewoonte van leden van de Mis-
sievereniging om copie te leveren voor de
Missie-rubriek van het tijdschrift "Jonge
Werkman" werd dit jaar nog al eens ver-
geten.

Leerboeken werden verstuurd aan het
Missiehuis van de Paters van den H. Geest
te Weert, aan het Missiehuis te Cadier en
Keer, aan het Missiehuis St. Antonius te
Kaatsheuvel, aan de Paters Assumptionisten
te Boxtel, aan de Missionarissen Oblaten van
de Onbevlekte Maagd Maria te Houthem-
St. Gerlach.

Tijdschriften werden verstrekt aan de
Vincentius-conferentie "H. Don Basea" te
Rolduc, aan een Vincentius-conferentie te
Amsterdam en aan de Jeugdverenigingen te
Spekholzerheide.

De opbrengst van onze tweedehands-
boekhandel was dit jaar niet zo groot als
andere jaren, hetgeen zijn oorzaak vindt in
het aanschaffen van veel nieuwe leerboeken.
Gelukkig kunnen we de verouderde drukken
en de voor ons waardeloos geworden boeken
nog een goede bestemming geven.

Verslag van de eerste afdeling.

Zag het bestuur van deze afdeling zich het
vorige jaar genoodzaakt om met een ietwat
pessimistische aanhef dit gedeelte van het
jaarverslag te beginnen, dit jaar is daartoe
geen reden aanwezig. Het trouw bezoek aan
de vergaderingen en de belangstelling die er
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getoond werd voor de behandelde onderwer-
pen, geven het recht om tevreden te zijn
over deze afdeling, temeer daar bovendien
het merendeel der gehouden lezingen zeer
goed te noemen is. Ook werd door deze
afdeling het gebed en het offer voor de mis-
sie op de voorgrond geplaatst en ongetwij-
feld heeft het missiewerk daarvan de
resultaten genoten.

N a de eerste vergadering, waarin de voor.
zitter in een inleiding "Missieplicht en Mis-
sie-idealisme" de taak der leden van de Mis-
sie-vereniging behandelde, werden in de
loop van het jaar onderstaande onderwer-
pen door de leden besproken:

Katholicisme in Japan.
Medische Missie-actie.
Missie en Kunst.
Missie en Accommodatie.
Het Negervraagstuk in Amerika
Confucianisme.
Katholieke Actie en Missie-actie.
De inlandse Clerus.
Hoopvolle perspectieven in Japan.
Missie en Politiek.

Verder werd er in deze afdeling een praat-
avond gehouden over "Garde". Ofschoon
men in het algemeen tevreden was met de
inhoud en de uiterlijke verzorging ervan,
werden toch ook nog verschillende wensen
geuit.

In het derde trimester hield de Heer C.
Sprokel uit Kerkrade een inleiding over
"Missie-actie".

In de Koloniale Missieweek gaf de Mode-
rator aan de hand van correspondentie van
een oud-lid uit Djokjakarta een uiteenzetting
over het Mohammedanisme in Ned. O.-Indië,
speciaal op Java, waarbij hij vooral de moei-
lijkheden betreffende het missie-onderwijs
naar voren bracht.

Het overlijden van Z. H. Paus Pius XI
werd door den voorzitter herdacht met een
kort woord over zijn belangrijke werkzaam-
heden voor het missiewerk.

Bij de lezingen-prijsvraag bij gelegenheid
van het vierde lustrum, kreeg de lezing Mis-
sie en Kunst de eerste prijs, Katholieke Actie
en Missie-actie de tweede, en Katholicisme



in Japan de derde. Aan de drie bekroonde
inleiders werd een boekwerk uitgereikt.

Door enkele leden van deze afdeling wer-
den krantenartikelen betreffende het missie-
werk verzameld en ingeplakt.

Verslag van de tweede afdeling.

Tengevolge van de reeds vermelde gecom-
bineerde viering van eigen propagandadag
en Wereld-Missie-Zondag is eerst tegen het
einde van October "officiëel" het nieuwe
verenigingsjaar begonnen.

Toch heeft het bestuur van deze afdeling
niet tot zolang willen wachten, om de leer-
lingen, vooral de nieuwe, nader kennis te
laten maken met de Missievereniging. Er
werden daarom reeds eerder voor de toe-
komstige leden dezer afdeling twee afzon-
derlijke bijeenkomsten belegd, één voor de
leerlingen van het Gymnasium, een andere
voor die der Hogere Burgerschool, toegan-
kelijk voor de derde en hogere klassen der
beide scholen.

Aan de splitsing van deze afdeling in twee
secties werd ook dit jaar met vrucht vast-
gehouden. Nog steeds moet het betreurd
worden, dat dientengevolge aan de leerlin-
gen der twee laagste klassen van Gymnasi-
um en H.B.S. geen gelegenheid gegeven kan
worden om als gewoon lid de vergaderingen
der Missievereniging bij te wonen. Het zal
de taak van het nieuwe bestuur blijven om
in een of andere vorm ook dezen kennis te
laten nemen van het missiewerk en hen te
wijzen op hun missieplicht.

Het is ons van de andere kant een reden
tot vreugde dit jaar te kunnen melden, dat
ondanks deze maatregel het aantal leden der
tweede afdeling aanmerkelijk hoger was dan
andere jaren. Dit groter getal leden en de
goede missie geest, die we van het vooraf-
gaande jaar mochten overerven, deden met
recht een bloeiend lustrumjaar voor deze
afdeling verwachten. Toch hebben we ons in
deze verwachting enigszins teleurgesteld ge-
zien. De vergaderingen, die naast al het an-
dere in de Missievereniging toch een be-
langrijk onderdeel blijven vormen, getuigden
in het algemeen niet van voldoende daad-
werkelijke belangstelling van de kant der
leden; en bijna geen der lezingen stond bo-
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ven het middelmatige peil. Hierdoor konden
wij bij de lezingen-prijsvraag van deze afde-
ling, die in andere jaren een middel was om
de lezingen op hoger peil te brengen, geen
eerste prijs toekennen.

N aast de lezingen in de gewone vorm heb-
~Cben we dit jaar ook meerdere causerieën ge-

had. Deze laatste vorm van voordrachten
bleek echter voor de tweede afdeling in het
algemeen niet aanbevelenswaardig.

De volgende onderwerpen werden door
eigen leden behandeld:

De Missie in Zuid-Afrika.
De Paria's in Voor-Indië.
Sociaal-economische toestanden

in China.
De Scandinavische Missies.

Missieplicht.
Terugblik op de Lustrumviering.
Pius XI als Missie-Paus.
Het missie blad "Garde".
Buurthuiswerk.

en Missie

Naar aanleiding van deze laatste lezing
ontwikkelde zich een uitgebreid debat over
de vraag: Hoort zulk een lezing in onze
Missievereniging thuis, m.a.w. welk is het
begrip van missie, waaraan wij ons in de
Missievereniging, overeenkomstig de. geest
van de statuten, hebben te houden? Aan
deze. interessante kwestie werden enkele

vergaderingen besteed, en men kwam tot de
eindconclusie, dat bedoelde lezing er niet in
thuis hoorde, daar de Missievereniging als
zodanig zich moet houden aan het strictere
begrip van missie: uitbreiding van de zicht-
bare Kerk daar, waar deze nog niet geves-
tigdis.

Door den voorzitter van de eerste afdeling
werd in de beide secties dezer afdeling nog

gesproken over onze missieplicht: en voorts
een inleiding gehouden over de Katholieke
Actie en de Missie-actie.

Naast de gebruikelijke uitleg van de maan-
delijkse missie-intenties van het Apostolaat
des Gebeds gaf onze moderator bovendien
enige belangrijke uiteenzettingen over actu-
elekwesties betreffende het missiewerk in
Ned. O.-Indië.

Evenals vorige jaren mochten wij ook dit



jaar tweemaal een strijder uit de frontlinie

in ons midden zien. Op 3 October sprak
P. H. Willigers O.P. over zijn missieland
Tonkin. Hij wees hierbij op de noodzakelijk-
heid van inlandse priesters. Op 29 Novem-
ber onthaalde P. J. Kuypers S.M.M. ons op
enige sensationele ervaringen uit zijn mis-
sionarisleven in Belgisch Congo.

Het overlijden van Paus Pius XI werd door
den voorzitter met enkele woorden herdacht.

De omstandigheid van het lustrum bracht
met zich mee dat dit jaar, zowel in abstracte
als in concrete zin, meer dan anders onze

missieplicht ter sprake kwam in de vergade-
ringen, waarbij ook in deze afdeling de ge-
bedsactie als onze eerste en voornaamste

missie-actie op de voorgrond werd gescho-
ven. Zeer verheugend was het daarom ook
te kunnen constateren, dat het aantal van
hen, die aan de vrijwillige altaarwacht mee-
deden, toegenomen was.

Enkele leden van deze afdeling maakten
zich verdienstelijk met het voltooien van de
grote missie-wandkaart van Zuid-Oost-Azië.

Als volgt werden dit jaar onze gelden be-
steed:

Aan het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs (zonder de
collecte van de Wereld-Missie-
Zondag) . f 255.-

Aan het St. Petrus-Liefdewerk. ." 250.-
Aan het Genootschap der H. Kinds-

heid ." 25.-
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Aan het Steunfonds van "Garde"" 15.-
Aan P. H. Ramakers C.ss.R. (Su-

riname) . f 25.-
Aan P. O. Graf O.S.B. (Korea) . f 20.-
Aan P. H. Willigers O.P. (Tonkin)" 40.-
Aan P. J. Croonen M.S.C. (Philip-

pijnen) ." 50.-
Aan P. J. Kersten S.Y.O. (Bali) ." 50.-
Aan P. J. Kuypers, S.M.M. (Congo)" 25.-
Aan P. J. Nelissen S.M.M. (Missie-

procuur Meerssen) ." 50.-
Aan Dr. F. Feron (Oioc. Missie-

Comité Roermond) ." 50.-
Aan P. P. Vervoort C. 1. C. M.

(Congo) . . 10.-

Voor bibliotheek

Voor tij dschriften
Voor Apostolaat des Gebeds
Voor diversen

. f 35.-
. " 160.-
." 25.-
. " 140.-

Totaal f 1225.-

Als slot van ons verslag zij dank gebracht
aan God, met Wiens hulp wij deze resultaten
mochten bereiken.

Onder de machtige bescherming van
St. Paulus, den Leraar der Heidenen, en met
de hulp van Maria, de Koningin der Apos-
telen, gaat de Missievereniging weer vol
vertrouwen de toekomst tegemoet.

Adveniat Regnum Tuum.

HET BESTUUR.

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

Jeugd-conferentie "H. Don Bosco" te Rolduc
(1 Jan. 1938-1 Jan. 1939).

President: Jo Loenen.
Vice-President: Jopie den Boer.
Secretaris: Clem. SchwÛgmann.
Penningmeester: Piet Schoren.
Moderator: Jos. Jansen.

Het zij ons allereerst vergund hen te ge-
denken, die een bloem hebben geplant,
verzorgd en tot bloei gebracht. Ja, een
bloem!

Onze Jeugd-Conferentie op Rolduc!!
God, wij danken U, omdat Gij warmte

hebt geschonken en licht.
Mgr. v. de Venne, wij danken U, om-

dat gij plantte en deed groeien.
Bijzondere Raad, wij danken U, omdat gij

hebt verzorgd en gestut.
En, gij Conferenties van Kerkrade, wij

danken U, omdat gij leerde Gods liefde te
verkondigen.



J a, Or allen danken wij!
Doch het is niet alleen dankbaarheid,

waarvan onze harten vervuld zijn. Neen,
ook vreugde en blijdschap hebben er een
plaats gevonden. Want er is een verhaal,
oud en toch nieuw, dat ons verheugd doet
zijn. Het is een verhaal van geven en liefde,
van God en van geld, van zelfheiliging en
van armoede. Luistert:

Het gebeurde op Dinsdag 21 Dec. 1937.
Mgr. v. d. Venne, Mr. Dr. 1. Regout, Dr.

M. Limpens uit Kerkrade, de Zeereerw.
Heeren H. Turlings en Jos. Jansen van
Rolduc en negen Rolduciens waren aanwe-
zig. Mr. Dr. 1. Regout uit Maastricht sprak.

Ziehier drie hoofdgedachten uit zijn rede:
Het doel van een St. Vincentius-vereeni-

ging is, om op de meest concrete wijze de
naastenliefde te beoefenen en aldus zich

zelf te heiligen.
Het werk moet om zuiver bovennatuur-

lijke motieven geschieden.
Het jeugdig enthousiasme zal ongetwij-

feld het gebrek aan ervaring aanvullen.
Drie gedachten uit zijn rede welke ech-

ter met een innige band verbonden zijn.
Wij wisten het niet, wij konden het niet
weten, maar later zouden wij zien!

Zelfheiliging, Bovennatuurlijke motieven,
Jeugdig Enthousiasme!!

Van af die dag wordt het verhaal meer
realistisch. Armoede van dichtbij! Lede11
van de Zuster-Conferenties helpen ons op
weg, leeren ons het Vincentius-werk prac-
tisch beoefenen. Aan hun voorbeeld, hun
hulpvaardigheid en hun prettige geest van
samenwerken zijn wij veel verschuldigd wat
betreft onze opvoeding als Vincentianen.

Nog op een andere wijze openbaart zich
in die dagen het realisme. Geld!! Men fluis-
tert met eerbiedig ontzag getallen van 2 of
3 cijfers voor de komma, men begint te
werken met lange reeksen finantiëele bere-
keningen en men spreekt van geldelijke
overwegingen.

Cijfers, eindelooze rijen cijfers rollen over
boeken en schriften, dreunen in onze oaren
na met hun metalen geld-klank.

Cijfers, ha, wat zijn cijfers?
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Hoogstens vormen zij het stoffelijke om-
hulsel van de ziel der vereeniging die on-
sterfelijk is en liefde heet.

Maar een Vincentius-vereeniging zonder
getallen is nu eenmaal ondenkbaar. Welnu
hier zijn getallen,

Afgezien van enkele kleine hulp-verlee-
ningen in het tijdvak van 21 Dec. 1937 tot
medio Juni 1938 hadden wij in ons magazijn
een aantal goederen ter waarde van .f 80.50.

De penningmeester ontving gedurende
deze 'periode in kas: .f 424.471/2.

Voortvloeiende uit:

Collecten gewone vergaderingen .f 36.67
Collecten buiten vergaderingen .f 176.00
Liefde-preek f 46.25
Verschillende ontvangsten f 165.551/2

Hierbij gevoegd de waarde van de goede-
ren in het magazijn levert de som van
f 504.971/2.

Uitgaven tot medio Juni 1938 buiten het
magazijn f 62.36. Blijft een batig saldo van
f 442.611/2. Aan goederen .f 80.50 en in Kas
f 362.1 P/2. Dit is, waarmede wij zelfstandig
zijn beginnen te werken.

Zelfstandig werken!
Hiermede komen wij tot de kern van het

verhaal.

13 Sept. 1938. Hoe zal het gaan.? Hoe zul.
len zij ouderen staan tegenover ons jonge-
ren? Wat weten wij van hun gewoonten en
gebruiken, hun interessen en inzichten, hun
toestand en taal? Kunnen wij hen opbeuren,
troosten, sterken en geestelijk helpen?

Vragen, koele nuchtere vragen, die als
massa's koud water over vlammen van

laaiende liefde werden uitgestort. Zeker wij
wilden helpen en konden dit, gezien de ge-
zonde toestand van onze kas, stoffelijk ook
heel goed doen, maar de rest, al het andere,
het voornaamste?

Maar. . .. het ging goed, het liep best, het
werkte alles prachtig.

Het werd zoo'n succes dat op 10 Oct. 1938
7 nieuwe leden hun intrede in de Vincentius-
Conferentie van den H. Don Bosco konden

doen. Zou het getal van de leden ooit van
9 tot 16 zijn uitgegroeid, indien men had
gezien, dat zij niet heelemaal of heelemaal
niet aan de verwachtingen voldeden?



N een, geachte Confrères! Artikel één
staat zeker niet als een bombastisch, over-
dreven versiersel in het reglement!

7 Nov. 1938 kon nog een lid worden aan-
genomen en telde de Conferentie van den
H. Don Bosco 17 actieve leden.

5 Dec. 1938 bezochten St. Nicolaas en
Zwarte Piet, tamelijk onverwachts, 7 gezin-
nen in Kerkrade en deelden er overvloedig
hun gaven uit.

Het was de Conferentie van den H. Don
Bosco die er voor zorgde.

Die dag was het dat door onze vereeni-
ging de meeste goederen werden uitgereikt.
Vele waren ons speciaal voor deze gelegen-
heid ter hand gesteld, meerdere waren zelfs
geheel nieuw!

Dank zij de goede onbekende gevers wa-
ren wij zoo in staat om aan de ouders, maar
vooral aan de kinderen een onvergetelijke
avond te schenken.

Tevens konden wij aan alle 32 kinderen
een stuk speelgoed geven (wat niet in de
lijst der uitgaven is opgenomen) dank zij de
Rolducsche Verkenners en vele andere
schenkers, die er zelfs reeds voor gezorgd
hebben, dat wij de komende St. Nicolaas
avond rustig tegemoet kunnen zien.

Voorts vermelden wij nog de groote ijver
van onze jongste studenten van Kiein-Rol-
duc, waardoor ieder gezin 2 figuurzaagwerk-
jes mocht ontvangen.

En tenslotte willen wij deze gelegenheid
aangrijpen om onze hartelijke dank te betui-
gen voor de zeer groote sympathie waarmee
op Rolduc de oprichting van een St. Vin-
centiusvereeniging is ontvangen, niet alleen
bij onze leeraren, maar ook op buitengewone
wijze bij onze medestudenten.

Langzaam, heel langzaam liep het geze-
gende jaar 1938 ten einde, nog enkele huis-
bezoeken, waarbij overal dank werd ontvan-
gen voor het feest van 5 Dec., nog enkele
vergaderingen, waarop over de bezochte ge-
zinnen van gedachten werd gewisseld en wij
stonden frisch en blij tegenover het jonge
jaar 1939.

Toen. . .. werd de rekening opgemaakt.
Zij volgt hier:
Van 13 Sept. 1938 tot 1 Jan. 1939 werden

door onze Conferentie regelmatig bezocht
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en ondersteund 7 gezinnen met totaal 32
kinderen.

Van deze gezinnen werden er ons 2 afge-
staan door de Conferentie van den H. Lam-
bertus, welke ook geheel voor onze rekening
werden genomen; 2 door de Conferentie
van den H. Petrus, die ons hiervoor iedere
week twee broodbonnen vergoedt; 3 gezin-
nen door de Conferentie van de H. Catha-
rina, waarvan we één gezin geheel voor onze
rekening namen.

Wat uit het magazijn wordt gegeven,
wordt natuurlijk niet in rekening gebracht.

Ontvangsten vanaf 13 Sept. 1938y tot 1
Jan. 1939: .f 125.45, voortkomende uit:

Collecte gewone vergaderingen f 34.40

Collecten buiten vergaderingen f 60.00

Giften weldoeners f 28.74

Verschillende ontvangsten .f 2.31

Ontvangsten in natura in deze periode ter
waarde van f 67.90.

Totaal der inkomsten .f 193.35.

Uitgaven van 13 Sept. 1938 tot 1 Jan. 1939
buiten het magazijn .f 206.33.

Aan ondersteuning werd hiervan besteed
.f 161.431/2 waarvoor werden gegeven:' 387
brooden, 20 vetbonnen, 1141/2liter melk. 3
paar schoenen, 300 K.G. aardappelen
vleeschbonnen, 1 winterjas, 1 manteltje en
fruit.

Aan lectuur .f 21.2P/2; Drukloon f 6.76;
en diverse uitgaven .f 16.92.

U itgaven uit het magazijn ter waarde van
.f 97.45; hiervoor werden gegeven o.a. Mans-
pakken, jongenspakken, schoenen, wollen
dekens, onderbroeken, borstrokken, kousen,
jassen, pullovers enz. enz.

Totaal der uitgaven .f 303.78.

Nadeelig saldo .f 110.43.

Terug ontvangen van de Conferentie van
de H. Catharina .r 23.30 en van de Confe-
rentie van den H. Petrus .f 6.-, samen
.f 29.30. Zoo is het nadeelig saldo geredu-
ceerd tot f 81.13.



Dit tekort wordt nu gelukkig gedragen
door de ontvangsten van het tijavak vóór 13
Sept. 1938.

Met het tegoed van .f 442.621/2 op 13 Sept.
1938, krijgen wij een batig saldo van
f 361.481/2; waarvan in kas f 311.03'/2 en in
het magazijn ter waarde van f 50.45.

Tot zoover de cijfers!!
Maar och, cijfers en getallen, wij hebben

het al eerder gezegd, zeggen zoo weinig over
bereikte resultaten van zelfheiliging en gees-
telijke verheffing van onze naasten. Al deze
getallen zijn immers voortgekomen uit de
hulp, die wij onze armen verschaften naar
het lichaam.

Maar er is nog een werk van naastenliefde
waarop wij trotsch zijn: De hulp naar de
geest, de bijstand aan de ziel.

Onze Conferentie, een studenten-confe-

rentie, heeft zich in dit kader een bijzonder
en heel speciaal doel gesteld: Het verschaf-
fen van goede gezonde lectuur.

Van het begin af aan begonnen wij met
het vormen van een eigen bibliotheek. Aan-
gezien wij hiertoe in zeer gunstige omstan-
digheden verkeerden en nog verkeeren, ge-
lukte het ons reeds vrij spoedig een flink
aantal boeken machtig te worden, die aan de
verschillende bestaande bibliotheken van

Rolduc werden afgedankt. Zoo kregen wij
de beschikking over kinderboeken en boe-
ken voor ouderen.

Iedere week wordt aan onze gezinnen de
Katholieke Illustratie bezorgd door de be-
zoekers; om de 4 of 5 weken een stapel
missie-tijdschriften, die ons welwillend ge-
geven worden door de Rolducsche Missie-
vereeniging, welke wij daarvoor zeer dank-
baar zijn.

Namens de Conferentie gaat dagelijks
een stapel kranten naar het St. Josephzie-
kenhuis, waartoe wij gemakkelijk in staat
zijn door de vele abonnementen, welke hier
loopen op Maasbode en Tijd.

Iedere week kunnen onze gezinnen 2 boe-
ken ter leen ontvangen uit de bibliotheek.

Dat hier zeer dankbaar gebruik van wordt
gemaakt, blijkt uit het aantal uitgeleende
boeken van 13 Sept. 1938 tot 1 Jan. 1939
n.l. 117.

Wanneer er misschien zijn, die meenen of
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denken, dat de boeken zeer veel te lijden
hebben, dan kunnen wij hen gerust stellen
door de ondervinding dat, mits ze goed zijn
ingekaft, alle exemplaren door ons tot nu
toe steeds in dezelfde staat zijn terugont-
vangen als waarin ze werden uitgeleend. Ja,
wij zouden zelfs durven beweren, dat zij
beter worden behandeld dan wel eens op
Rolduc gebeurt door sommigen van onze
medeleerlingen.

Een paar maal zijn wij ook reeds in de
gelegenheid geweest aan 3 Zuster-Conferen-
ties een stapel tijdschriften en Illustraties te
bezorgen voor hun leesmappen, waarmede
deze reeds begonnen zijn.

Op het oogenblik kan onze Conferentie
bogen op het bezit van + 150 boeken en
+ 40 ingebonden jaargangen van allerlei
tijdschriften.

Dit nu was het verhaal van geven en lief-
de, van zelfheiliging en armoede, dat ons
verheugd deed zijn.

Een verhaal door God geschreven en na-
verteld zooals het werd gelezen.

Zeker, het is onvolledig, onvoltooid. Maar
dit is het begin en elk jaar zal het verder
verteld worden.

Dit is het eerste Jaarverslag in de lange
reeks Jaarverslagen, die ongetwiJfeld zullen
volgen.

Want de St. Vincentius-Conferentie van
d'en H. Don Bosco te Rolduc zal nog vele,
vele jaren haar nuttig werk verrichten!

Het kan, dus het moet!
Deze Conferentie immers heeft haar le-

vensvatbaarheid bewezen met de zegen van
God, met de sympathie van de leeraren en
medestudenten, met de werkzaamheid en
ijver van haar leden.

vVant geachte Confrères, men onderschat-
te niet de moeilijkheden van een pas opge-
richte Conferentie, welke bovendien bestaat,
en wel geheel, uit aspirantleden.

Ja, een bloem!
Een bloem die mooier kleuren spreidt dan

verwacht werd, die heerlijker bloeit dan ge-
hoopt kon worden.

Een bloem die liefdevol verzorgd en be-
schermd moet worden.

vVij vertrouwen op hen, die wij dank heb-



ben gebracht, maar vooral op God en op
Hem wiens naam wij dragen en die onze be-
schermer is.

H. Don Boseo,
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Bid voor ons.

CLEMENS SCHWEIGMANN
Secretaris.

........

Plechtige Installatie van de Studenten-conferentie
van den H. Don Bosco

Het was Palm-Zondag 2 April 1939, toen
in de groote Rolducsche spreekkamer de
Installatie-vergadering van de Conferentie
van den H. Don Bosco plaats vond.

Aanwezig waren Mgr. v. d. Venne, Direc-
teur van Rolduc, Mr. Dr. 1. Regout, vertegen-
woordiger van de Hoofdraad, die de instal-
latie zou verrichten, de geheele Bijzondere
Raad van Kerkrade en Eygelshoven en vele
vertegenwoordigers van de verschillende
conferenties uit de omtrek, alsmede eenige
leeraren van Rolduc.

De opening, het gewone openingsgebed
van iedere vergadering, werd verricht door
den Directeur van Rolduc. Hierna volgde de
geestelijke lezing, bestaande uit een toepas-
selijke passage, genomen uit het bekende
boekje "Ja Vader", van Gräf C.S.S.P.

Vervolgens heette de president der jonge
Conferentie, de heer J. Loenen, de aanwezi-
gen hartelijk welkom, in het bijzonder Mgr.
v. d. Venne en Mr. Dr. 1. Regout.

Hij eindigde zijn kort welkomswoord met
dezen laatste het woord te verleenen.

Mr. Dr. 1. Regout begon met op te mer-
ken, dat hij reeds vele malen op installatie-
vergaderingen het woord had moeten voe-
ren, doch dat deze bijeenkomst zich doe,'
bijzondere omstandigheden van alle andere
onderscheidde.

Als heel bijzonder verschilpunt noemde
hij vooral het kenmerk van onze conferen-
tie: Jeugdeonferentie.

Zeer nadrukkelijk wees hij er op, dat dit
juist past in het kader van de St. Vincentius-
vereenigingen, zooals de stichter Ozanam
het zag.

Voor ons jongeren is vooral de taak weg-
gelegd de ouderen mee te slepen door ons

enthousiasme. Later zullen we ons lidmaat-

schap van een Vincentiusvereeniging niet
altijd kunnen waardeeren. Dan hebben wij
de groote strijd te strijden tegen de ver-
slapping.

Denkt dan aan deze dag!
De nieuwe gemeenschapszin leeft tegen-

woordig. Weest dus dankbaar dat gij Vin-
centianen zijt. Herinnert U vooral uw huis-
bezoek. En juist dit huisbezoek is het, dat
U later moeilijk zal vallen, omdat misschien
de tijd of de nederigheid ontbreekt.

Vervolgens besprak de spreker de ver-
schillende punten welke voorkomen op de
Bul.

Als eerste punt: het nauwlettend toezicht
op de keuze der leden. Inderdaad is niets
gevaarlijker voor een Vincentiusvereeniging
(zeker als deze nog zoo jong is als de onze)
dan halfheid der leden.
. Wat het bezoeken betreft dient men niet

te vergeten, dat het huisbezoek het voor-
naamste is van alle liefdewerken. Men moet

zich geheel geven!
Resultaten komen soms veel later; on-

danks teleurstelling toch volhouden!
Het bijwonen der vergaderingen is van-

zelf sprekend, evenals de liefde onder de
ledcn door dit laatste in een liefdadigheids-
vereeniging als de onze een allereerste ver-
eischte; het veelzijdige contact met andere
confercnties, als vierde punt op de Bul voor-
komend, werd warm aanbevolen.

Het volgende punt: de onderdanigheid
aan en de eerbied voor de geestelijkheid be-
hoort tot de eer van eIken Vincentiaan. Ten-

slotte de nederigheid, de grondslag van alle
deugden, is volstrekt vereischt voor dit lief-
dewerk, indien men eenige vooruitgang bij



anderen en bij zich zelf wil constateeren.
Vooral moeten Vincentianen vasthouden
aan die mooie traditie om voor hun huisc

bezoeken even de kerk binnen te gaan en
Gods zegen in een vurig gebed af te smee-
ken.

Tenslotte wenschte Mr. Or. L. Regout den
president veel succes voor zijn conferentie,
spoorde de leden aan tot het geven van het
goede voorbeeld en verklaarde de vereeni-
ging, onder overreiking van de Bul, voor
geinstalleerd!

Hierna sprak de president een dankwoord
uit.

Allereerst ging hij de voorgeschiedenis na,
waar hij veel reden tot dankbaarheid vond.
Hij bracht dank aan Dr. Burgers, die zoo-
veel heeft bijgedragen tot de oprichting,
door steeds te wijzen op het nut van Jeugd-
conferenties in de goede gemeenschap van
Vincentiusvereenigingen; dank aan den
Zeereerw. Heer Jansen, wegens zijn onver-
moeid werken voor de oprichting, vooral
om de steun welke hij de jonge leden gaf
als priester en als volwassen man; dank ten-
slotte aan den Hoogeerw. Heer Directeur,
bij wien immers de eindbeslissing lag voor
de oprichting. Verder dankte hij God voor
de groote gunst Vincentiaan te zijn!

In het huisbezoek, het innige contact, be-
merkt men zeer bijzonder dat het voor-
naamste doel is zelfheiliging.

Onze vereeniging is één van de eerste
Jeugdconferenties in ons land.

Aan ons de taak om te toonen, dat wij
waardige opvolgers zijn van Frédéric Oza-
nam en zijn vrienden, die jonge mannen
waren zooals wij.
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Aan ons de taak te toonen, dat ook nu
nog de jongeren hun plaats verdienen in de
Vincen tiusvereeniging.

Zijn dankwoord beëindigend, noemde de
president het een hooge eer den Hoogeerw.
Heer Directeur van Rolduc het bescherm-

heerschap over de pas geinstalleerde confe-
rentie aan te bieden.

N adat hij het beschermheerschap had
aangenomen, nam de Hoogeerw. Heer Di-
recteur het woord.

Het schijnt een kenmerk te zijn van de
ouderdom, dat men bepaalde beschermheer-
schappen en eerelidmaatschappen krijgt aan-
geboden. Groote sympathie kon de Direc-
teur echter toon en voor het beschermheer-

schap van de Jeugdconferentie van den H.
Don Bosco. Dat hij zijn medewerking had
gegeven aan de oprichting was niet alleen
wegens de steun aan de armen van Kerk-

rade. Het groote doel is dat bij de leerlin-
gen van Rolduc iets moois en verheffends

wordt aangekweekt. Het stemt verheugend,
dat het moeilijke Vincentiuswerk door} de
jonge conferentie zal blijven beoefend.

Zeer dankbaar was de Directeur voor den
goeden, geestelijken leider!

Mogehij met hetzelfde succes doorwer-
ken!

Mgr. v. d. Venne beloofde zijn. volledige
medewerking voor dit mooie liefdewerk.

Hierna ging de penningmeester met het
bekende zakje rond en verzamelde f 17.1l.

Daarna werd de vergadering gesloten met
de gebruikelijke gebeden, voorgebeden door
Mgr. v. d. Venne.

.......

CL. SCHWEIGMANN, Secr

Academie "Sint Augustinus"
Voorzitter: Albert Lebens.
Vice-voorzitter: Jean Brounts.
Secretaris: Jan Keulen.
Moderator: Or. R. Huysmans.

Een enkele daad van een mens onthult ons
nog niet onmiddellijk zijn hele karakter, 't is
hoogstens een kleine kant, misschien een zij-

kant van het grote, samengestelde gebouw
van zijn karakter. Slechts cen reeks daden
onder allerlei omstandigheden gesteld, zullen
ons langzamerhand dieper doen zien in de
gecompliceerdheid van dat menselijk wezen,
ons den mens doen kennen, zoals hij werke-
lijk is.

Zoals van één mens, zo geldt dit ook van
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een gemeenschap, zo geldt dit ook van "de
philosophie".

Het karakter van de philosophie van een
bepaald jaar moet men niet afleiden uit een
enkele, misschien zeer bijkomstige daad; men
moet de philosophie nemen in geheel haar
optreden als gemeenschap in 't Rolducse
schooljaar, zowel naar buiten voor geheel 't
huis, als in meer besloten philosophischen
kring.

In dit geheel van uitingen vormt de Aca-
demie zonder twijfel een waardemeter van
bijzondere kwaliteit. Hij geeft aan of er frisse
intellectuele en culturele belangstelling, ori-
ginaliteit en belezenheid, juistheid van oor-
deel en fijngevormde smaak bestond bij de
philosophie-studenten, meestal immers allen
leden van de Academie.

Als we nu de philosophie vanuit Acade-
misch standpunt beschouwen, dan meen ik
toch wel een objectief oordeel te vellen, als
ik zeg, dat deze kant van ons wezen meer
licht dan schaduw vertoonde: algemeen ge-
sproken hebben we een goed jaar gehad; we
hadden vaak de kans, om weer iets, dat wer-
kelijk waarde voor ons heeft, toe te voegen
aan onze geestelijke rijkdom, de kans om ons
beter uit te rusten als toekomstig verzorger
van de mooiste en hoogste krachten in 't
Limburgse volk, in al zijn bonte schakerin-
gen. We hadden de kans om weer iets meer
harmonisch mens tc worden, geholpen door
vertrouwde mensen uit onze naaste omge-
ving, die ons gaven van hun goedheid, waar-
heid en schoonheid, die zij zelf vaak onder
vele offers verworven hadden. Immers daar-

in ligt 't grote, mooie doel van de Academie:
elkander helpen, om - naast de essentiele
vorming, die daarvoor aangewezen instanties
ons geven - de basis zo breed mogelijk te
maken, waarop later in alle milieu's en om-
standigheden een vruchtbaar, heilig priester-
leven kan opgebouwd worden.

Bij 't streven naar dit doel, hadden we
één grote steun: onzen Moderator; het vrien-
delijk stralende lichtbaken, temidden van de
bruisende branding onzer persoonlijke ideeën,
de reddingsboot voor allen, die op een niet-

. vermoede, wetenschappelijke klip vastliepen,
maar bovenal: de priester, herder van zielen,
die bij gelegenheid een kwestie van uit bo-
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vennatuurlijk oogpunt wist te beschouwen en
ons zo actuele, met spanning gevolgde le-
venslessen gaf voor ons later leven als pries-
ter. Ik ben zeker, dat ik de gevoelens van
vier en veertig jonge mensen hier uitspreek,
als ik hem voor alles, wat hij ons dit jaar
gaf, hartelijk dank zeg.

Zoals telkenjare vertoont ook dit jaar de
lijst van gehouden lezingen cn causerieën een
weldadig aandoende afwisseling, teken van
onze universele belangstelling. Vele onder-
delen van het grote gebied van het menselijk
handelen, dat wij cultuur noemen, kwamen
ter sprake en meerdere grote cultuurdragers
zagen we temidden van hun werk. Wel
kwam de een scherper, vollediger in zijn we-
zenheid naar voren dan de ander, maar
steeds was toch merkbaar, dat de inleiders
getracht hadden zich in te leven in 't be-
handelde onderwerp. En de onvolmaaktheid
van alle mensenwerk gedachtig, waren we
dan reeds tevreden met de goede wil.

Het behandelde in de vergaderingen be-
woog zich van de hoogste activiteit van het
lichaam, de sport, tot de hoogste activiteit
van de geest, de philosophie, terwijl daar-
tussen alle mogelijke overgangen te vinden
waren, lezingen of causerieën over literatuur
en muziek, over historisch-religieuze en pae-
dagogische, sociale en politieke, natuurhisto-
rische en technische kwesties.

In de lezingencyclus zagen we e.erst den
groten a-reglementairen, vaak onbegrepen
socialen werker "Dr. Carl Sonnenschein",
die vooral als priester streed in Berlijn. Fijn
getekend in zijn grootheid als kunstenaar,
en in zijn toch zo diepe menselijkheid rees
voor ons op de figuur van "Ludwig von
Beethoven", die als subjectivist en revolutio-
nair een nieuwe tijd inluidde in de muziek.
Uitvoering van zijn muziek in de aula, in 't
kader van een Academie-vergadering en toe-
gelicht door een der onzen leerde ons nog
beter de eigen stem van den kunstenaar ver-
staan. Actueel was 't onderwerp ,,'t Joden-
dom", dat verhelderend werkte op ons in-
zicht in de tegenwoordige Semietenkwestie.
We volgden 't bruisende leven van "Giovan-
no Papini", den groten katholieken Italiaansen
literator, die zocht naar de eeuwige Waar-
heid en streed :!'!oor de gevonden Waarheid.



Stil luisterden we naar de gave lezing over
Vlaanderen's groten zoon: "Guido Gezelle",
den door God geroepen heraut der schoon-
heid, wiens leven en werk ons als de won-

dere groei van een bloem gebracht werden.
"Iets over romans" volgde, enkele goede ge-
dachten over een veelbesproken onderwerp.
"De bekering van Kardinaal N ewman" wees
ons weer eens op die omstreden Anglicaanse
figuur, de man van de "Tracts", die, door
eigen geestelijke activiteit en Gods genade
de ware Kerk vond. Een hoogtepunt vormde
ongetwijfeld "Enkele gedachten over 't pro-
bleem der christelijke wijsbegeerte". Een
probleem, dat ons uit de aard der zaak in-

teresseert, (althans moet interesseren) werd
hier als vrucht van lang, rustig werken, be-
handeld in een frisse taal, met heldere lo-

gische gedachtengang, prachtig in zijn grote
samenvattende opzet. In "Katholieken in
Duitsland" leerden wc dieper zien in de oor-
zaken, die leidden tot de huidige wanverhou-
ding tussen Kerk en Staat in 't "Dritte
Reich". Als laatste lezing hadden we "Evo-
lutionisme", waarin naast een algemene be-
schouwing, vooral de wijsgerige kanten van
dit toch nog altijd actuele onderwerp be-
schouwd werden. Er werd ook nog een lezing
gehouden over "Dante en zijn Divina Co-
media".

De gehouden causerieën bereikten als ge-
heel nièt 't peil der lezingen, al viel er vol-
gens mijn mening meer te waarderen dan 't
vorig jaar. Enige causeurs spraken aan de
hand van een beknopt schema vlot en boei-
end over een onderwerp, waarvan men voel-
de, dat het hun lag, dat het werkelijkheid
was in hun eigen leven. En dit is nog steeds
't ideaal van een causerie: vrij zijn gedachten
laten gaan over een onderwerp, waar de
spreker volledig in zit, dat zijn sympathie
heeft, waarover hij niet speciaal hoeft te
gaan lezen en studeren, waarover hij om zo
te zeggen wil en moet spreken. Dit ontbrak
teveel bij de meeste causerieën: men voelde
bij 't aanhoren ervan te zeer de gebonden-
heid aan een bepaalde half opgeschreven, half
voor de gelegenheid van buiten geblokte tekst.
De spontaneïteit, die moet boeien, was weg.

Met aandacht volgden we de causerie over
,,'t Groepsysteem in de studentenclub",
waarop dat prachtige debat volgde, waarin
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met overtuiging werd aangevallen en verde-
digd. De geheimen der vogelwereld werden
ons op vlotte manier onthuld in "Trek-
vogels". Interesse wekten de causerieën over
,,'t Drama", "De Geschiedenis van het Gre-

goriaans" en "Televisie". De lijst vermeldt
verder nog "De voetbalsport", "Kardinaal
Mercier", "Limburg in de tijd der Romeinen",
"De R. K. Staatspartij", "Kardinaal van Ros-
sum" en "Lourdes".

De secretaris van het vorig jaar sprak in
zijn jaarverslag over 't "zorgenkindje": de
critiek. Ook dit jaar kunnen we die bena-
ming handhaven. Slechts enkele critieken
waren werkelijk goed, gaven een vaste hou-
ding aan tegenover de hoofdmomenten van
een gehouden lezing. De rest - voor zover
ze tenminste gehouden werden - demon-
streerde meestal een te weinig op de hoogte
zijn met de stof, waarover de lezing ging;
't was meestal geen critiek op kernpunten,
maar op bijkomstigheden. Hier ligt een
vruchtbaar terrein ter verbetering voor 't be-
stuur van het volgend jaar.

Zo was dus de gang door de dagen van onze
Academie in 't afgelopen jaar. Eén feit ver-
dient nog vermelding. Dank zij de welwillend-
heid van Mijnheer den Directeur en de be-

moeiingen van onzen Moderator zijn we ook J

wat vergaderplaats betreft "op peil" geko-.
men. In plaats van de kille, witte muren van
het rookzaaltje, luistert nu de traditie van

tientallen jaren, die -- zij 't opnieuw opge-
verfd en gemoderniseerd - hangt rond de
muren van de (vernieuwde) oude aula, naar
onze wijze of onwijze beweringen. Mogen de
cultuurdragers aan de wand zich nooit van
schaamte of ergernis omdraaien!

De voorzitter hoopte in 't begin van het
jaar dat 't devies "Ars et Amicitia" toepas-
selijk zou blijken op onze Academie. Ik ge-
loof, dat die hoop vervuld is, niet 't minst
dank zij zijn vlotte, goede leiding van onze
bijeenkomsten. Steeds hing daar, bij 't ernstig
meewerken aan de kwaliteit van het pro-
gramma, een sfeer van fijne gezelligheid en
vriendschap. We zijn 't devies "Ars et Ami-
citia" waardig geweest.

Moge dit alle volgende jaren met de Aca-
demie zo blijven. Dat geve Sint Augustinus.

J. KEULEN.
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Academie "Alberdingk Thijm".

Voorzitter: Eug. Wintgens.
Vice-Voorzitter: Theo Boosten.
Secretaris: Jan Edixhoven.
Moderator: Or. J. Boosten.

Dat de Academie dit jaar niet die groote
resultaten heeft opgeleverd, welke de V oor-
zitter in het begin hoopte en verwachtte,
is niet alleen aan de leden zelf te wijten.

Het feit, dat het aantal tweede-jaars leden

zeer gering moet worden genoemd, terwijl
bovendien in de loop van het jaar verschil-
lende goede krachten zich moesten terug-
trekken, is hieraan voor een groot gedeelte
debet.

Dat, niettegenstaande dit alles, toch nog
vele goede en zelfs uitnemende spreekbeur-
ten werden gehouden, pleit voor de activi-
teit en de toewijding die allen bezielden.

Laat ons nu echter een terugblik werpen
op het afgeloopen jaar.

Groote afwisseling was wel een van dc
meest kenmerkende hoedanighedcn.

Afwisseling, niet alleen in de onderwer-
pen die ter sprake kwamen, maar ook heel
speciaal in het gehalte, de qualiteit der
hoofdopstellen, improvisaties en voordrach-
ten.

Een zeer gevarieerde rij van lezingen doet
zich aan den lezer van het verslagboek voor.
Om slechts eenige hiervan te vermelden,
die uitmuntten door volledigheid en ver-
zorgde afwerking: De strijd tegen het onein-
dig kleine; Film; de Catacomben; Poëzie.

Over het algemeen kan men zeggen, dat
de schrijvers der lezingen zich conscientieus
van hun taak gekweten hebben.

Dat niet allen een even gocd resultaat
bereikten, ligt voor de hand; de toewijding
cn zorg echter waarmee eenieder zijn werk
leverde, waren ruimschoots voldoende.

Hetzelfde kan, jammer genoeg, niet ge-
zegd worden van de, op de lezingen gevolg-
de, critieken. Op een enkele gunstige uit..
zondering na, beperkten de diverse heeren
zich tot het beknopt weergeven van wat de
"geachte spreker" had gezegd, om vervol-
gens, na een kort lijstje te hebben inge-

diend van punten die zij "graag hadden zien
behandeld", haastiglijk te verdwijnen.

Meermalen heeft de voorzitter dan ook

op dit zwakke punt gewezen. Edoch, het suc-
ces was uitermate miniem.

Het gehalte der improvisaties was even-
eens zeer varieerend.

N aast hoogtepunten, zooals daar zijn:
Jeugdwerkloosheid; de Bond zonder Naam;
Franz Liszt; Luchtvaart, vielen ook minder

geslaagde voortbrengselen te beluisteren.
De hoofdoorzaak van dit laatste is onge-

twijfeld het feit, dat vele leden zich voor
het eerst voor een dergelijke taak zagen
gesteld.

Bepaald droevig was het dit jaar gesteld
met de voordrachten.

Voorop gesteld zij, dat er gunstige, zelfs
zeer gunstige uitzonderingen waren.

Maar het meerendeel bestond toch vit het

snel en onduidelijk afratelen van meerdere
gedichten, zonder dat een degelijke prepa-
ratie viel te bespeuren.

Vooral dit laatste is te betreuren.

Toegegeven zij, dat niet iedereen over
even groote declamatietalenten beschikt. J

Maar wel is iedereen, naar mijn meening,
in staat om, na eenige studie, een niet al te
moeilijk gedicht dragelijk ten gehoore te
brengen. En dit minimum kan toch wel van
de leden worden geëischt.

Rest ons nog eenige woorden te wijden
aan de geest in de Academie. .

De sfeer tijdens de vergaderingen was
prettig, en ook de debatten werden, mede
dank zij de uitstekende leiding van den
V oorzitter, in de goede stemming gevoerd.

Dank moet gebracht worden aan den Mo-
derator, die het heele jaar door, met onver-
flauwde belangstelling, het wel cn wee van
onze vereeniging heeft gevolgd, en door zijn
correcties en aanvullingen ons altijd in het
rechte spoor heeft gehouden.

Wij hopen dat de Academie het volgend
jaar, in dezelfde prettige geest, haar roem-
rijke tradities zal weten voort te zetten.

JAN EDIXHOVEN, Sccr.



9 October: lste Uitgangsdag,
lste trimester.

Filmprogramma:
1. Film-journaal.
2. Pop-Eye (teekenfilm).
3. De man die Sher/ock Ho/mes was.

Na de spannende Septemberdagen stond
het journaal op het eerste half-trimester ge-
heel in het teeken des tij ds. Het opende met
militair machtsvertoon te Neurenberg, dat
gigantisch van opzet is, zoo als we dat van
dergelijke parades in Duitschland gewoon
zijn. Even daarna maken we een militair
défilé te Belgrado mee en constateeren, dat
er ook nog kleine volken zijn, die goede pa-
rades kunnen organiseeren. Meer vreed-
zame gebeurtenissen: een bal~nnenwedstrijd
in België, een Sehotsch feest opgeluisterd
door de tegenwoordigheid der Engelsche
koninklijke familie, geven ons gelegenheid
weer op adem te komen. Dan volgen we met
snel kloppend hart graaf Rossi in een race
(wat tegenwoordig in elk journaal als een
noodzakelijk bestanddeel wordt beschouwd).
Opmerkelijk is, dat de muziek bij Paramount
Sound News steeds suggestief is, wat het
journaal een zekere aantrekkelijkheid geeft.

"Popeye the Sailorman", de onvergetelijke
schepping van Dave Fleischer, ontbrak ook

ditmaal niet cn deed voor de zooveelste
maal de zaal bulderen van het lachen. Deze
keer was hij als artiest in hetzelfde atelier
werkzaam als zijn tegenstander Simbeth. De
strijd tusschen de twee zeelieden ging om
de spillebeenige juffrouw, die Popeye dank
zij zijn spinazie, wist te veroveren.

De hoofdschotel was echter ditmaal een

Ufa-product: "De man die Sherlock Holrnes
was", een avontuurlijke film met als middel-
punt Conan Doyle's schepping en beroemd
geworden detective Sherlock Holmes, waar-
van de meeste Rolduciens wel 't een of an-

der gelezen zullen hebben. Geheel onbekend
stonden we niet tegenover deze figuur, maar
zooals we hem deze avond te zien kregen
hadden we hem nooit kunnen droomen. We
hebben hier te doen met een tweetal aan

lager wal geraakte detectives (Morris en
Macky), die naar middelen zoeken om seho(
in hun zaken te krijgen. Daartoe vermom-
men ze zich als Sherlock Holrnes en Dr.

Watson; van hun laatste beetje geld koopen
ze een geruite pet en overjas, een pijp en
een vioolkist, de attributen van het beroem-
de tweetal. Hun eerste optreden bestaat
hierin, dat ze een baanwachter dwingen bij
een klein spoorwegstation een express te
laten stoppen. Ze stappen in en terwijl de
trein zich weer in beweging zet, laten ze zich
door de conducteurs inlichten omtrent de



personen die met deze trein reizen. Ze wor-

den gestoord, doordat de trein plotseling
weer stil staat. Iemand heeft aan de nood-

rem getrokken, en als ze naar buiten kijken,
. zien ze nog net, dat twee mannen in stroo-
mende regen verdwijnen in de boschjes
langs de rails; deze bankroovers hadden ge-
zien, dat Sherlock en zijn compagnon waren
ingestapt. Wie verwachten zou, dat Sher-
lock nu de beide mannen zal gaan achtervol-
gen en ons dan staaltjes van zijn kunnen
zal toonen, heeft 't mis. Hij beveelt dat de
trein moet doorrijden en aan dit bevel
wordt onmiddellijk gehoor gegeven, want
geen sterveling twijfelt ook maar een oogen-
blik aan de echtheid van Sherlock en Wat-

son, met de geruite pet en overjas, de shag-
pijp en vioolkist. Na een kort onderhoud

met een paar jonge dames, die zich in het ge-
vaarlijke gezelschap van de boeven hadden
begeven en door Sherlock wijzer gemaakt
worden, gaan beiden naar het Palace hotel
met de koffers der vluchtelingen bij zich.
Wie beschrijft de schrik van de leiders der
boevenbende, als ze bemerken, wie met de
koffers het hotel binnenstappen! De detec-
tive en zijn metgezel zijn in een goede bui
en geven een duet te hooren, als ze aan het
baden zijn. Intusschen onderzoekt de hotel-

detective de koffers, die vol loopers enz.
zitten, en eindelijk dank zij de pet en pijp

. komt hij er achter, met wien hij te doen
heeft. Hij belooft echter te zullen zwijgen,
met het gevolg, dat in een minimum van tijd
het heele hotel weet, wie de twee nieuwe

gasten zijn. Dit schijnt de lachlust op te
wekken van een heer, die dan ook de zaal

doet daveren van zijn schaterend gelach..
Op dit oogenblik komen politieagenten
Sherlock halen, zoodat ze het ergste vreezen,
maar op het bureau zit slechts een excellen-

tie op hen te wachten, die Sherlock's hulp
inroept in verband met een diefstal van vier

Mauritiuszegels. Dez opdracht wordt gaarne
aanvaard. Als ze weer in het Palace-hotel
terug zijn, vinden ze den boevenleider en
diens eega op hun kamer, die hun meedee-
len, dat ze een bewijs in handen hebben, dat
ze niet de echte Sherlock en Watson zijn.
De toeschouwer wordt in zijn meening be-
vestigd en nu let hij meer critisch op de
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handelwijze van beide mannen. Ook de po-
litie is achter de waarheid gekomen en het
bevel tot inhechtenisneming van Morris en
Macky wordt uitgevaardigd. Intusschen is
het tweetal een spoor gevolgd dat leidt naar
een villa, waar onlangs een geheimzinnig
professor is overleden en waar op dit oogen-
blik de twee jongedames uit de trein op een
erfenis zitten te wachten, die nooit zal ko-
men. Ze worden aanvankelijk niet door de
rechercheurs ontdekt, omdat ze zich in een
geheime kamer bevinden, waar men slecht"
door middel van een draaiende boekenkast

en echte Conan Doyle vinding!) kan komen.
In die kamer oefende de overleden oom van

Mary en Jane het snoode bedrijf uit van
valsche munter en de Mauritiuszegels wer-
den ook daar vervalscht. Ze deel en de meis-
jes het droeve nieuws mee, dat er niets van

een erfenis kan komen. De kinderen speuren
onraad en waarschuwen de politie. De laat-
ste avontuurlijke tocht van de beide pseudo-
detectives spant wel de kroon. Ze willen een
heele bende schurken inrekenen in het

pandjeshuis "De Lombard", waarbij Morris
als waardig imitator van Sherlock Holrnes
niet voor deze onder wil doen. Hij denkt
geheel in de geest van den beroemden detec-

tive te handelen, als hij boven op een lamp
springt, met gevolg dat hij met lamp en al
naar beneden tuimelt, tot groot vermaak van
de .toeschouwers, die 't belachelijke van deze
on-Sherlocksche daad inzien. De politie ar-
resteert de bende en de ontknooping volgt in
de rechtszaal. De vier Mauritiuszegels sprin-
gen uit het horloge van den bendeleider.
Toch worden Morris en Macky beschuldigd
van een onrechtmatige daad. Zij hebben
iemands naam misbruikt en nog wel de naam
van een beroemden detective. De man met

de schaterende lach komt er aan te pas om
alles nog een goed einde te doen nemen. Het
is Conan Doyle zelf. Hij lacht onbedaarlijk
om die nooit gedroomde incarnatie van zijn
fantasie-helden, om hun ongelooflijke macht
over politie en misdadigers. Hij maakt zich
bekend en verklaart dat Sherlock Holrnes en

Dr. Watson nooit bestaan hebben, zij waren
slechts vruchten van zijn scheppende geest.
Onder daverend gelach komt hij zijn geestes-
kind in levenden lijve de hand schuddel1.



Als belooning voor hun moeite ontvangen de
twee mannen Mary en J ane (Hansi Knoteck
en Marielouise Claudius) en dit is aanleiding,
dat Dr. Watson voor de laatste maal doet
schaterlachen door zijn komiek spel. Karl
Hartl, de regisseur, en tevens met R. A.
StemmIe samensteller van het manuscript,
heeft van het bovenstaande een vlotte amu-

sementsfilm gemaakt,. zooals we die van hem
kunnen verwachten. Hans Albers en Heinz

Rühmann als resp. Sherlock Holrnes en Dr.
Watson waren geknipt voor hun rol. Het
blufferige spel van Hans Albers is hier min-
der stootend dan in "Gold" en "F.P.1 ant-
wortet nicht", maar toch is het oorzaak dat
Heinz Rühmann zich niet zoo goed kan laten

gelden als het eigenlijk behoorde. Toch zorgt
hij gedurende de heele film voor de komi-
sche noot, waardoor het "Inhaltslose" van
het draaiboek niet direct tot den toeschou-

wer doordringt. De fout van deze film ligt
hierin, dat de Sherlock-Holmes-figuur, zoo-
als Hans Albers die onder leiding van Karl
Hartl uitbeeldt niets gemeen heeft met de
Sherlock Holrnes van Sir Conan Doyle's
boéken. Ongetwijfeld heeft deze film er veel
toe bijgedragen om de Rolducsche jeugd een
prettige avond te bezorgen.

1. S.

14 October.

Film: "Tusschen twee Oceanen".
De internationale spanning is gedeeltelijk

geweken, maar Nederland blijft toch nog pa-
raat en houdt overal in het land luchtbe-

schermingsoefeningen. Ook Zuid-Limburg
kreeg zijn deel en aangezien Rolduc in dat
mooie stukje Nederland ligt werden ook wij
bij deze oefeningen betrokken. Alles moest
's avonds donker zijn, en om eventueele in-
cidenten, veroorzaakt door duisternisbange
jongens, te voorkomen, had de Directeur het
wenschelijk geordeeld om een film te laten
komen en ons zoodoende in het donker wat

afleiding te bezorgen.
Toen Rolduc die avond in een mysterieus

duister gehuld was, begaven we ons op weg
naar de aula, waar de film: "Tusschen twee

Oceanen" gedraaid zou worden. De Ver-
eenigde Staten hebben zich wel in een snel
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tempo, maar toch geleidelijk van het Oosten
uit naar het Westen, nl. Californië en de
kuststreken van de Groote Oceaan uitge-
breid. De enorme afstanden beteekenden

aanvankelijk een bijna niet te overwinnen
scheiding tusschen de twee oceanen. In deze
film wordt een zeer interessante periode uit
die Amerikaansche geschiedenis behandeld.
\Ve zien de ontwikkeling van 't post- en

telegraafwezen in Amerika. In 't begin van
het jaar 1840 vatte de firma \Vells en F argo
het idee op om een postdienst te openen op
het: Westen, waar tot nu toe slechts enkele
kolonies van gouddelvers gevestigd waren,
om deze in de gelegenheid te stellen in con-
tact te blijven met hun bloedverwanten en
vrienden. Tot dusverre geschiedde dit alleen

door de groote booten op de rivieren. Er
wordt in Californië een depót gesticht en de
ziel van deze onderneming is Ramsay

Mckay. Zooals in elke film, waarin goud-
zoekers optreden, die door goudkoorts zijn
aangetast, wordt ook hier een aanslag ge-
pleegd op Ramsay, wanneer hij op weg is om
het goud van de boys naar het hoofdkanroor
van de firma Wells en Fargo te vervoeren.

Hij kikkert echter wee~ op van deze aanslag
en we deelen allen in de vreugde, als hij zijn
jonge vrouw van de boot afhaalt, die bij hem
in Californië gaat wonen. Met ongekende
energie werkt Mcway aan de verwezenlijking
.van de plannen zijner firma, geestdriftig en
beslist, wetend, dat hij een beschavingswerk
verrich t. Vele moeilijkheden moesten over-
wonnen worden: moeilijkheden, veroorzaakt

door nog niet onderworpen Indianenstam-
men, moeilijkheden tijdens de burgeroorlog.
(Secessie-oorlog). Het zeer gelukkige familie-
leven wordt echter op den duur verstoord
door een conflict, dat fatale gevolgen heeft.
In de uitgebroken strijd tusschen Zuid en
Noord laat de vrouw van Ramsay zich ken-
nen als een vurige aanhangster van 't Zuiden.
Ramsay daarentegen staat in dienst van de
regeering van Washington en heeft de taak
op zich genomen eenige millioenen goud
voor de financiering .van de oorlog bestemd
te transporteeren naar den president Lincoln
(die in deze film ook een rol te vervullen
l<:rijgt en van wien wc een tamelijk natuur-
getrouwe afbeelding te zien krijgen). Zijn



convooi wordt verraden en overvallen. Dc
goudlading wordt echter gered, maar Ram-
say ontdekt op het lijk van den officier van
de zuidelijke patrouille een papiertje, waarop
de route aangegeven is, welke deze goud-
missie zou nemen, en in het schrift ontdekte
hij dat van zijn vrouw. Ramsay breekt nu
met haar en pas na jaren, als hij op het top-
punt van zijn roem staat, ontdekt hij op de
18de verjaardag van zijn dochter, dat het
niet zijn vrouw, maar haar moeder was, die
hem verraden heeft. De verzoening volgt en
als zijn dochter komt meedeelen, dat de ver-
jaardagstaart aangesneden zal worden, zien
we Ramsay zijn vrouw naar binnen leiden
en we deelen in de vreugde van dit gelukkige
menschenpaar, dat elkaar weder na vele
moeilijke jaren hervonden heeft.

De beroemde regisseur, Frank Lloyd, heeft
hier een zeer geslaagde documentaire film
geschapen; we. hebben hier niet te doen met
een romantische speelfilm. Hij schijnt bij
voorkeur films met gevechtsscènes of Wild
\Vest-scènes te behandelen. Toch moeten we
hier opmerken, dat zijn gevechtsscènes tus-
schen de Zuidelijke troepen en het convooi
van Ramsay nogal een simplistische indruk
maken. Films met historische gegevens schij-
nen de laatste tijd nogal in zwang te zijn.
Verleden schooljaar hebben we reeds kun-
nen genieten van "the white Angel" en dc
"JOO dagen van Napoleon". De Rolducschc
jeugd staat nogal sceptisch tegenover der-
gelijke films. Misschien komt het, omdat de
stof ontleend is aan. een ver verleden. De
nieuwe geslachten zien uit naar een beeld
van hun eigen tijd. Ook de filmindustrie
heeft daarmee rekening gehouden en dc laat-
ste tijd treden vooral films op de voorgrond,
die 't moderne leven tot grondslag hebben,
en meer naar het society-genre overhellen.
Het is een waarheid, dat elke tijd geleid
wordt door een dwingend bewustzijn, dat
aan de menschen belangstelling voor gang-
bare waarden ontneemt uit hoofde van nieu-
we waarden, die door het nieuwe bewustzijn
worden opgeroepen en op de voorgrond ge-
plaatst.

Over het algemeen echter weet deze film
de aandacht tot het einde vast te houden; zij
geeft ons met historische getrouwheid een
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brok historie van de nieuwe wereld, waar-
voor het oude Europa steeds veel belang-
stelling gekoesterd heeft. En zoo heeft ze
wellicht het hare ertoe bijgedragen om de
historische kennis van de Rolduciens wat te
verrijken.

1. s.

23 October: Missie-Zondag.

Film: "W ereldoffer" ~

Vgl. verslag van de Missie-Vereeniging.

Zondag 30 October.

Inwijding van het beeld van Mgr.
A. Ariëns.

30 October .

Christus-Konings feest....
21ste Zondag na Pinksteren. . . .
Van de eene kant de "Actio-Catholica-

dag" bij uitstek.
Van de andere kant de dag met het Evan-

gelie van den boozen knecht, waar wij de
vermaning krijgen om, zooals God tegenover
ons vergevingsgezind en liefdevol is, ook
tegenover onze medemenschen vergevings-
gezind, liefdevol, sociaal te zijn.

Wclk dag had Rolduc beter kunnen uit-

kiezen om er een Ariënsdag van te m~ken,
dan de.ze?

Het was niet de eerste keer dat Rolduc's

gedachten uitgingen naar Ariëns, sinds hij in
1878 zijn eindexamen maakte. Ook na zijn
dood was men hem nog niet vergeten.

De oudsten van ons kunnen zich nog her-
inneren, hoe begeesterend Z. Exc. Ruys de
Beerenbrouck onze jonge harten warm
maakte voor Ariëns.

Toen in Enschedé, dc Ariëns-stad, zijn
standbeeld onthuld werd, ontbrak ook Rol-
duc niet bij de plechtigheid.

Dit zijn maar twee uiterlijke feiten, maar
we kunnen ons voorstellen, welk een hechte
band er moet bestaan hebben tusschen Rol-

duc en Ariëns' geest.

Velen kenden het mooie Ariënsbeeld reeds
uit reproducties in de kranten, het beeld van
een Oud-Rolducien gesneden door een Oud-



Rolducicn, Charlcs V os, uit het cikenhout
van de oude Abdij.

De nis in de groote, witte gang was ook
gereed.

En zoo waren we dan enkele minuten na

het Lof vereenigd rondom het beeld, dat
nog door een gordijn aan onze oogen ont-
trokken was.

Alvorens het te onthullcn sprak Mhr. de
Directeur enkele woordcn waarin hij de
redencn opgaf, waarom Rolduc een beeld
van Ariëns in zijn gangen plaatste. Het beeld
is bedoeld als een warme hulde van Rolduc

aan zijn eminenten, hoogst verdienstvollen
cn edelen oud-leerling; het wordt er ge-
plaatst als een mooi voorbecld ter navolging
voor degenen, die cvenals hij hun geestelijke
en wetenschappelijke vorming binnen Rol-
duc's murcn ontvangen, terwijl het tevens
kan meewerken om het vertrouwen op te
wekken op Ariëns' voorspraak bij God iJ:
dc hemel.

Hierna begaven wij ons naar de aula, waar
de plechtigheid zou voortgczet wordcn. Dc
vlag van het kruisverbond en het -nieuwc
Rolducsche vaandel brachten direct een Rol-

ducsche sfeer in het gebouw.
Een verkleind orkest onder lciding van

den Heer J. Noë bracht ecn aantal liedercn

van Schubert ten gehoore, artistiek samcn-
gebracht in: "Aus Schubert's Skizzenbuch".
Na deze opening volgde de clou van dcze
avond: de rede van Prof. Dr. Gcr. Brom:

"van leerling tot Meester".
A priori konden wij reeds veronderstellen

met welk een toewijding deze leerling over
zijn meester zou spreken. En wij werden niet
in onze verwachtingcn teleurgesteld. Mogen
de volgende korte woorden eenigszins wecr-
geven wat ons die avond geboden werd.

In mannen als Ariëns kunncn wij zien hoe
groot de kracht is die Rolduc in Nederland
heeft uitgestraald en blijft uitstralen.

Als tienjarige jongcn kwam hij in 1870 op
Rolduc. In enkele woorden typeerde spr.
hem als knap, braaf, zwak van lichaam; drie
redenen om geducht geplaagd te worden,
hetgeen dan ook werkelijk gebeurde, of-
schoon hij daardoor geenszins verbitterd
werd. Toch was hij een sportliefhebber en
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werd door spr. vergeleken met dat fijne,
slanke, rusteloos zoekende van een jacht-
hond. Door op te treden als tooneelspeler
en niet minder door zijn overige werkzaam-
heden, legde hij op Rolduc de grondslag voor
zijn later werk. Door zijn gevoel cn ver-
beelding, gepaard met zijn actief en schep-
pend verstand en zijn wil kreeg hij hier wat
hij noemde "staal in zijn bloed en een vonk
in zijn hart".

In 1876 maakte hij eindexamen. Zijn vader
zag hem reeds als rechtsgeleerde. Zijn moe-
der koesterde de wensch aller moeders en

de zoon besliste. Ariëns werd priester. Na
zijn tweejarige philosophische studie op Rol-
duc studeerde hij verder in Rijsenburg, waar
de eerste invloed van Schaepman zich deed
gelden. Na zijn priesterwijding zette hij zijn
theologische studies voort in Rome. Daar
kwam hij in aanraking met menschen van
allerlei slag. Vooreerst met cultuurmenschcn
zoo als Jac. v. Looy. Dan met arbeiders, zoo-
als de mijnwerkers van Sicilië en last not
least met den groaten Don Bosco. Deze veel-
zijdigheid heeft haar uitwerking natuurlijk
niet gemist. Toen leerde hij "mensch-zijn".
Daar leerde hij zijn leven léven. Spr. vond
hier een aanleiding om ons aan te sporen
ons leven toch wat hooger op te vattcn dan
de menschen over het algemeen gewoon zijn
te doen.

GrQote verwondering baarde het, toen
Ariëns bij zijn terugkomst in Nederland
noch Professor, noch redacteur van de Tijd
werd, zooals hem gevraagd was, maar ge-
woon kapelaan in de toen nog bescheiden
fabrieksstad Enschedé. Ariëns zelf verwon-

derde er zich niet over. Hij verlangde niet
meer, maar wilde dienen en dat zoo goed
mogelijk. Zoo werd hij groot door het kleine.

Als we in de tijdsopeenvolging menschen
zien zooals Cornelis Broere, die op wijsgee-
rig gebied zijn nieuwe meening durfde stel-
len tegenover de oudere; als Herman Schaep-
man, den strijder op politiek gebied, dan
kunnen we het beste het drietal vol maken

door Alph. Ariëns, den socialen vechter. Als
een tweede Mozes voerde hij zijn volk door
de Roode Zee, de zee van socialisme en com-
munisme. Als Pastoor te Maarssen legde hij
zich toe op de studie van de moeilijke kwes-



tie van de nationale vakorganisatie van de
katholieke arbeiders in Nederland en ver-

zamelde een dossier wetenschappelijke stuk-
ken, dat hij het Hoogwaardig Episcopaat
aanbood, met gevolg dat de nationale vak-
organisatie, die de verzwakkende splitsing in
diocesane organisaties verbeterde, werd
goedgekeurd. Dit geschiedde in 1908. En hier
komt goed tot uiting, hoe Ariëns overal zijn
dienende, steunende rol speelde achter de
schermen. Want toen tien jaar later, in het
revolutie-jaar 1918, Nederland aan de af-
grond stond, toen kon Ruys de Beeren-
brouck Nederland redden, omdat hij steun
de op de nationale vakbeweging.

Ook op ander gebied blijkt dit. Zoo is b.v.
maar al te weinig bekend dat de uitgave van
het boekje van Leopold Westerwoudt, dat de
stoot heeft gegeven tot de moderne Missie-
actie, juist door Ariëns is mogelijk gemaakt,
doordat hij voor dat doel f 1000.- bij elkaar
bedelde.

Zoo is hij, begonnen als leerling, en
Meester geworden, voor ons een groote
steun in het leven. Ofschoon Meester is hij
ook voor ons mede-leerling en broeder, ie-
mand die het "esto quod esse vide ris" in
praktijk heeft gebracht. Ons nieuwe beeld
vraagt dit van ons. Ook wij zullen tot mees-
ter uitgroeien, priester of leek. En dan is het
zaak om ook te zijn wat we heeten te zijn,
n.l. Katholiek, om eikenhout eikenhout te
laten blijven.

Tot slot wees spreker op het vaandel met
het Kruis, door Ariëns gewijd. Op deze dag
van het Koningschap Christi moeten we

vooral bedenken dat Christus Koning was
door het Kruis. Ariëns trok mee "vexilla
Regis prodeunt" en hij heeft de glans en de
luister van het Kruis-mysterie begrepen....

Vragen wij aan hem dat wij hem hierin
mogen navolgen.

Mhr. de Directeur onderstreepte met en-
kele woorden het donderend applaus dat
volgde op de prachtige rede van Prof. Brom
en dankte hem, dat hij ons Ariëns zoo goed
had leeren kennen.

Met een krachtig gezongen "Lève Rolduc'.
en "Aan U 0 Koning der eeuwen" werd deze
mooie avond besloten.
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13 November: 2de Uitgangsdag,
lste trimester.

Filmprogramma:
1. Filmjournaal.
2. Popeye in Sindbad the sailor (gekleurd).
3. Oké Mr. Deeds.

Werkelijk, het programma van deze avond
mocht er zijn! Het geheel was in een luch-
tige sfeer gehouden en harmonieerde goed;
en dat is een voornaam iets. Na een jour-
naal, dat onze actueele kennis verruimde,
volgde de eerste gekleurde teekenfilm, waar-
in de hier zoo bekende en geapprecieerde
Popeye optrad. Popeye heeft zich binnen
vier jaren een wereldreputatie weten te
verwerven, waarop menige filmster afgunstig
kan zijn. En in het succes van Popeye deelt
ook Max Fleischer, hoewel die toch eigen-
lijk niet de "uitvinder" van Popeye is (hier
kunnen we van "uitvinder" spreken, omdat
Popeye een schepping van de fantasie is).
Nog niet zoo heel lang geleden is te South
Monica in Californië de bekende Amerikaan

E. C. Segar overleden. Hij is de uitvinder
van Popeye en ,,'t is wel tragisch, dat de man
wiens simpele idee tot een over de heele
wereld graag geziene verschijning is uitge-
groeid, van zijn werk slechts zoo .korte tijd
pleizier mag hebben gehad" aldus lezen we
in. de Maasbode.

- Het is de eerste keer tijdens zijn verschij-
ning als Sailor, dat Fleischer Popeye ons in
kleuren voorstelde - en 't is een succes

geworden. Dank zij de spinazie overwint
Popeye Sindbad, die zich op een soort
spookeiland had geinstalleerd, en wordt dan
heer en meester van dat eiland. Billy Cos-
tello de bekende komische bas-zanger, heeft
ook ditmaal Popeye een stem gegeven, zoo-
als hij dat nu reeds vier jaren onafgebroken
doet in de serie van + 50 Popeye-filmpjes,
iets wat ons ten zeer~e verbaast, want als
wij de stem van Popeye slechts één enkele
keer pogen na te bootsen, dan merken we
dat dagen daarna nog. En deze Costello
doet zulks al verschillende jaren, laten we
hopen, dat hij niet gauw zal stranden, want
dat zou ook ten nadeele van Popeye the
Sailor komen.



Na dit spel van kleurige teekeningen, die
met een flinke dosis humor gepaard gingen,
begon Mr. Deeds zijn werk, om onze lach-
spieren te prikkelen, cn ik geloof niet dat ik
te veel zeg, als ik beweer, dat hij daar bij
de meesten in geslaagd is. Hoe kon 't ook
anders! Goede krachten hebben meegewerkt
om deze film te maken tot wat ze is, cn toen
deze voor 't eerst draaide, oogstte ze al veel
succes, dat later nog door een "bckroning"
verhoogd werd.

Frank Cap ra, de beroemde regisseur, heeft
deze film gemaakt met Cary Cooper in de
hoofdrol. Frank Capra geniet een goede re-
putatie onder cineasten, wat wel duidelijk
blijkt uit 't feit, dat hij voorzitter is van de
"Academy of Motion Pictures", die jaarlijks
de prijzen uitdeelt voor de beste film, film-
acteur en -actrice, en voor nieuwe vondsten

op technisch gebied enz. Ook op filmisch
gebied heeft hij zijn sporen reeds verdiend
(o.a. in de bekroonde film "It happened one
night"). Geen wonder dus, dat we met span-
ning de schaduwbeelden op 't witte doek
volgden en ons inspanden om zooveel moge-
lijk alles te begrijpen wat we zagen; iets wat
bij een Cap ra-film absoluut een vereischte is.

Deeds is een eenvoudige jonge man uit
het dorpje Mandrake Falls, in New Y ork.

Reeds bij de allereerste kennismaking ont-
popt hij zich als een hartstochtelijk tubaspe-
ler. Op een goede dag krijgt hij bezoek van
een vertegenwoordiger van een New-
Y orksch advocatenbureau, die hem mede-

deelt, dat hij de eenige erfgenaam is van
20 millioen dollar. Als hij in N ew- Y ork is
aangekomen om cr zijn zaken te regelen,
worden direct pogingen ondernomen om
hem zijn geld afhandig te maken, maar de
onnoozel uitziende jongeman gebruikt zijn
gezond verstand. Op handige wijze slaagt
hij erin zich aan publiciteit te onttrekken,
tenminste dat meent hij. Alle journalisten
krijgen uitbranders; alleen de journaliste
Babe Bennett slaagt erin, na een goed ge-
speelde comedie, contact te krijgen met
Dceds en zoodoende sensationeele kopie
voor haar krant. Bovendien probeert advo-
caat Cedar, die Deeds naar de stad gehaald
heeft, volmachten te krijgen voor het beheer
van zijn nieuw kapitaal. Het eenig prettige
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in zijn bestaan zijn de ontmoetingen met
Mary Dawson, in werkelijkheid de journa-
liste Babe Bennett. Hij vermoedt natuurlijk
niet, dat juist zij de oorzaak is van de sen-
sationeele krantenberichten over zijn per-
soon: een heele voorpagina in een groot dag-
blad is aan hem gewijd. Deeds snapt er niets
van. Het beroerdste is, dat hij verliefd wordt
op die Mary en dus dikwijls haar gezelschap
opzoekt. Het dagblad gaat steeds door met
Deeds, de Assepoesterman, belachelijk te
makcn. Op den duur wordt Mary getroffen
door de eenvoudige openhartigheid van
Deeds, en ze ziet .nu het laffe van haar daad
in. Ze wil 't met hem goed maken, maar het
is reeds te laat, daar onze millionair er ach-

ter komt, wat voor een rol zij gespeeld heeft.
Hij wil op staanden voet naar het dorp
teruggaan, maar daar komt een werklooze
binnen, die tegen Mr. Deeds begint uit te
varen en een aanslag op hem pleegt. Dit
feit brengt den millionair op de gedachte
om het geld, dat hem toch geen geluk aan-
brengt, en waaraan hij toch niet gehecht is,
onder 2000 werklooze boeren te verdeelen

en grond, vee en zaad voor hen te koopen.
Als hij bezig is met de verwezenlijking van
zijn plan, wordt hij gearresteerd, als ontoe-
rekenbaar en niet in staat om zijn fortuin
te beheeren. Ecn even interessante als goed
gespeelde rechtszitting volgt, waarin Capra
zich van zijn beste zijde laat zien. Advocaat
Cedar pleit tegen hem, maar draagt zijn be-
weringen zeer eenzijdig voor. Ook was
Deeds den beroemden Oostenrijkschen psy-
choloog, die de abnormaliteit van den be-
schuldigde via een door hem geconstrueerde
grafiek wilde bewijzen, te glad af. Deze doc-
tor, man der wetenschap doet ons onwille-
keurig denken aan Dr. Cijfer uit de "Kleine
Johannes" van Fred. van Eeden. Deeds,
diep gekrenkt, weigert zich te verdedigen.
Daardoor staat zijn zaak er slecht voor. Ba-
be, als getuige gehoord, overtuigt hem ten-
slotte dat hij moet spreken. Dan staat hij
op en zijn rede is zoo geestig, zoo striemend,
dat de rechter verklaart: dat Mr. Deeds niet

"geschift" is, maar de verstandigste man uit
de heele rechtszaal. Onder de aanwezige
werklooze boeren breekt een vreugdegebrul
los, waaraan geen eind schijnt te komen. De



verzoening met Mary, alias Babe Bennett,
volgt. Met dit happy end eindigt deze film
die er wezen mag.

Cary Cooper speelt de hoofdrol sober en
naturalistisch. Hij wordt af en toe bijgestaan
door zijn butlers, waarvan Capra een paro-
die op 't prototype Engelschen butler heeft
gemaakt (denk aan de echo-scène). Ook de
vrouwelijke hoofdrol (Babe Bennett) was
goed bezet door Jean Arthur. Alles bij
elkaar heeft deze goede speelfilm van Frank
Capra velen genoegen verschaft en bewczen,
dat de Amerikaansche film-industrie toch

wel goede producten voort kan brengen.
Oké Mr. Deeds was er één uit die vele.

L. S.

SCHMOLL EN KRATZER

25 November.
Feestdag van St. Catharina.

Tooneel: "De Lijfrente",
Blijspel in 4 bedrijven, vrij naar von Moser.

PROGRAMMA.
Avec Aplomb (orkest) . . R. Vollstedt.

Eerste bedrijf van de Lijfrente.
Down South (orkest) . . W. H. Nijddieton.

Tweede bedrijf.
Aus Mozarts Reich . . . Mozart-Urbach.

(klein-orkest)
Derde bedrijf.

Majolika, Intermezzo. . . P. Lincke.
(orkest)

Abschied der Gladiatoren. H. L. Blankenburg.
(orkest)

Vierde bedrijf.

Personen:
Otto Kornel', rentmeester. Gerard van Hees.
Henny, zijn zoon. . . . Jo Loenen.
George Hartwig. . . . . Willy Wiertz.
Schmoll

}
compagnons Arth. Schrijnemakers.

KratzeI' zaakwaarnemers Piet van der Bruggen.

kleermaker
zijn zoon.
werkrIjan bij
machinefabriek. . Harry Litjens.

Zippe, boekhouder bij
Schmoll & KratzeI' Jean Brounts.

Taxateur. . . . . . . Louis van Uden.
-Bediende. . . . . . . Frans Vroemen.
Bediende bij Korner.. . . Paul Pieters.

Souffleur: Eug. Meens.
Het traditioneele

stuk bij gelegenheid
van het philosophen-
feest was dit keer

"De Lijfrente",
waarmee Mhr. Hey-
nen als regisseur
debuteerde. Had het

stuk twaalf jaar ge-
ledcn groot succes
gehad, toen het on-
der de titel: "Het
Kostbare Leven"

werd opg~voerd,
deze keer mag het
eveneens over het HARTWIG

geheel goed geslaagd heetcn, zoodat de re-
gisseur over zijn eerste optreden voldaan kan
zijn. Vooral de beide joodjes verrichtten
uitstekend wcrk.

Onnoodig te zcggen, dat Mhr. Smits, zoo-
als we dat van hcm gewoon zijn, voor een
passende cn keurige cntourage had gezorgd.
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Kronau,
!\ntoon,
"tockel,

Guillaume HOl11mes.
Willy Paes.

Inhoud:

De naam dankt het stuk aan George Hart-
wig. Deze, een besluitelooze jongeman, die
z'n energie al veel te lang liet roesten, heeft
geen kapitaal, maar leeft van een jaarlijkschc
lijfrente van 3000
gulden. Als hij kans
ziet een grootsche
onderneming te be-
ginnen, verkoopt hij
z'n lijfrente voor de
som van 30000 gul-
den. Het geld krijgt
hij direct uitbetaald
en het woekerjood-
je, de goocheme
SchmoII, krijgt 't
recht op z'n lijfren-
te. Indien Hartwig
nog 10 j aar leeft
heeft Schmoll z'n TAXATEUR



centjes terug; als
hij langer leeft, dan
is alles wat nog
komt, zuivere winst;
maar als hij korter
leeft, dan l~gt de
jood er natuurlijk
op toe. Vandaar het
voor Sehmoll zéér

"kostbare leven" van

George Hartwig!

Het eerste bedrij f

speelt in de ontvang-
kamer van Kronau & Zoon, kleermakers.
Kwnau heeft de zaak overgedaan aan zijn
zoon en loopt zelf nog wat rond om de klan-
ten tot vriend te houden. Al spoedig maken
wc kennis met verschillende personen; o.a.
Stockel, werkman aan cen machinefabriek,I"
ruw, norsch, maar in de grond toeh geen
kwaje kerel, die zieh dikwijls op z'n eigen
onhebbelijkheid betrapt. Verder Zippc, die
een bovenkamer bij Kronau bewoont. Hij is
boekhouder bij Sehmoll & Kratzer. Vervol-
gens Hartwig, een nietsdoener en idealist,
vol grootsche plannen, iemand, die als hij
arm was, ook wel zou kunnen aanpakken.
Dan Otto Korner, rentmeester cn villa be-
woner, een echte mcnschenkenner, die het

goed meent met Hartwig, maar zich ergert
aan zijn nietsdoenerij. Schijnbaar maakt hij
gemeene zaak met jood Kratzer, maar met
het doel hem eens flink tegen de lamp te
laten loopen, opdat hij zal inzien, dat hij
moet werken. Tenslotte Henny Korner, iets

artiesterig aangelegd.

OTTO KORNER

ZIPPE

Het tweedc bedrijf
stelt voor 't kantoor
van Schmoll en Krat-

zer, twee geslepen
joodjes, wier eenigst
levensdoel is: geld
verdienen. 't Komt

er niet op aan hoe.
Ze vertrouwen elkaar

niet eens en verkee-

ren steeds in de

vrees, dat "de ander"

een kluifje voor zich
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zelf houdt. Het

derde bedrijf

speelt in de tuin
bij Korner's villa.
Het vierde bedrijf
stelt voor een ka-

mer bij Stockel na
het faillissement

Hartwig-Stockel.
Voldaan over

deze amusante

avond, waaraan

het orkest zijn ver-
dienstelijke medé-
werking verleende,

HENNY KORNER

verlieten we de aula.

Vooravond van Sinterklaas.
5 December.

Adel in livrei.
Een symphonie van leugens met een slot-accoord

in drie bedrijven.
Dichter: Henk Bakker. ,Regie: Anton 'HuIsman.

Door "Dramatische Kunstkring" van Heerlen.

Handelende personen:
Alfred de Beaucour . . Harry Savelsberg.
Marcel, zijn kamerdienaar. . Leo Vinken.
Henri de Beaucour, oom van

Alfred . . Anton HuIsman.
Bolhuis . Piet Herens.
Julia, zijn vrouw. . Jo Jungman.
Maud, hun dochter. . Greta Eder.
N ylly, dienstbode. .. . Mia Ubben.
Winkelman, wijnhandelaar. . Sjef Wachelder.
Polak, kleermaker.. . Pierre Cox.
Het stuk speelt in onze tijd in een oud adellijk slot.
Het eerste bedrijf speelt in de voormiddag; het
tweede bedrijf op dezelfde dag des avonds; het
derde bedrijf de volgende dag des morgens.

Korte inhoud.

Henk Bakker, de auteur, noemt het spel
van "Adel in Livrei" een symphonie van leu-
gens met een slotaccoord.

Toen dc vader van Henri de Beaucour en

diens broer, de vader van Alfred de Beaucour,
stierf, liet hij zijn beide zoons zijn prachtig
kasteel met de zeer kostbare inboedel en alle

landerijen en hoeven geheel onbelast achter.
De vader van Alfred de Beaucour wilde, dat
alle gocderen in stand zouden blijven gelijk
de oude graaf deze had achtergelaten 'en
wenschte in dolce far niënte voort te leven

op dezelfde voet als zijn vader. Henri de
Beaucour daarentegcn, die wijsgeeriger was



aangelegd, dan zijn oudere broer, begreep,
dat er nog een andere adel bestond dan die,
welke men bij z'n geboorte meebrengt, n.l.
de adel van de arbeid.

Hij eischte zijn aandeel op om al werken-
de zich een bestaan te verzekeren. Dit ge-
schiedde. De adellijke burcht werd belast en
Henri de Beaucour kreeg zijn aandeel. Ge-
brouilleerd met zijn ouderen broer, ging hij
de wereld in, werkte en vermeerderde zijn
kapitaal aanzienlijk. Toen na jaren zijn
oudere broer, die op de burcht was blijven
wonen, stierf, liet hij de goederen zwaar be-
last na aan zijn eenigen zoon Jonkheer Al-
fred de Beaucour, die de traditie van zijn
vader voortzette, met het resultaat, dat de
geheele heerlijkheid met al haar toebehoo-
ren onder de afslaghamer zou zijn gekomen,
wanneer zijn oom Henri de Beaucour niet
als reddende engel tusschenbeide was geko-
men.

Dit is het stramien, waarop Henk Bakker
de levens toestand van Jonkheer Alfred de
Beaucour heeft geborduurd, toen de rijke
adelstand zich had veranderd in vergulde
armoede.

De Jonker, die geen uitkomst meer ziet,
wordt geholpen door zijn wijsgeerig aange-
legden en slimmen kamerdienaar Marcel. Hij
beweert, dat het verkeerd is de dingen te
zien, zooals ze zijn. Volgens hem is het
leven een illusie. Het zou wreed zijn den
mensch die illusie te ontnemen. Voor die
illusies zorgt de slimme kamerdienaar op
soms sluwe maar vroolijke wijze. Hij weet
uit de ernst des levens op het slot een car-
naval te organiseeren, waarbij de toeschou-
wers om de leut, vroolijkheid en mensche-
lijke gebreken zich amuseeren en hartelijk
lachen, om tenslotte bij het démasqué de
overtuiging te krijgen, dat zielenadel op de
eerste plaats en de adel van de arbeid op de
tweede plaats, hooger staan dan die adel,
die men onverdiend van zijn voorvaderen
erft en vaak oorzaak is van een nutteloos
leven en onbeschaamde hoogmoed.

Werkelijk was dit tooneelstuk, opgevoerd
door de Dramatische Kunstkring te Heerlen,
een alleraardigste en amusante surprise, die
door de zotste combinaties de jongens her-
haaldelijk deed schaterlachen. Alfred de B.
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speelde een zeer goed spel, waarbij hij op
uitstekende wijze gesteund werd door zijn
kamerdienaar Marcel. Dit factotum, dat het
met zijn dolle invallen zoo ver bracht, dat
de leugen waarheid werd en de waarheid
kugen, mag werkelijk een eminente kracht
genoemd worden in de Kunstkring. De beste
speler evenwel was de oom van Alfred,
Henri de B. De scène, waarin hij tot een
vergelijk komt met Bolhuis, is ongetwijfeld
de beste geweest van de heele avond, al viel
er toen niet te lachen. Ook Bolhuis was een
goede kracht, al waren zijn gesprekken met
zijn dochter wat zwak; daarentegen verte-
genwoordigde hij op uitstekende wijze den
parvenu. Zijn vrouw Julia was het echte een-
voudige burgermenschje, dat niets van
pracht noch ook van oude kasteelen wilde
weten. Maud, hun dochter, was in haar rol
van modern opgevoed meisje een waardige
tegenspeelster van haar ouders. Ook de
dienstmeid, Nelly, speelde haar rol op ver-
dienstelijke wijze en zorgde met Marcel
ervoor, dat vooral Klein-Rolduc hartelijk
kon lachen bij de "katten-scène". Eveneens
waren de bijrollen, o.a. Winkelman en Po-
lak uitstekend verzorgd.

Zoodoende hebben we ons prachtig gea-
museerd bij de prestaties van de Dramati-
sche Kunstkring, die op Rolduc een voortref-
felijke indruk heeft achtergelaten.

P. B.

Donderdag, 26 Januari.

Film: "Het Land van Ijs en Vuur"
Onder deze eenigszins sensationeel klin-

kende titel presenteerden ons de E.E. P.P.
Montfortanen van Schimmert hun documen-
taire film over hun missiegebied: IJsland.

Het geheel is gegoten in de vorm van een
plastisch reisjournaal, dat begint in hun
klooster te Schimmert. We maken in enkele
karakteristieke trekken de reis naar IJsland,
via Maastricht, Hamburg en Denemarken
mee en dwalen dan met Pater Schreurs en
den filmoperateur langs al het bezienswaar-
dige van IJsland, dat werkelijk de moeite
waard is.

Goede fotographie laat ons het "ijs" en
het "vuur" plastisch en imponeerend zien en



geeft ons een idee van IJslands woeste, ko-
lossale schoonheid. We zien de gletschers,
de sneeuw- en ijsvlakten: onafzienbare blok-
ken ijs, waar water onder uitstroomt en de
schitterendste watervallen vormt. Van de

andere kant brengt de film ons bij het vuur,
n.l. de heete bronnen, de geysers, die vul-
kanisch kokend salpeterwater tot op 50 M.
hoog in de lucht spuiten. Het vulkanische
van het land blijkt trouwens ook duidelijk
uit de verschillende vuurspuwende bergen,
aardbevingen en het herhaaldelijk voorko-
men van onderaardseh gerommel.

Tal van kustplaatsen met hun bedrijvig,
fleurig vissehersleven trekken we voorbij,
om daarna over eindelooze afstanden, langs
slechte wegen door het binnenland te zwer-
ven. Natuurlijk wordt ook aan het op-
bloeiend missiewerk de noodige aandacht
geschonken. Zoo kon deze film, zonder ba-
nale sensatie en sentimentaliteit, maar met
enkele goede eigenschappen, n.l. kundige,
soms artistieke fotografie en een vlotte
beeldwisseling, toch voor allen een aange-
name en leerzame ontspanning zijn.

Dit des te meer, omdat met smaak bege-
leidende muziek voor de film is gekozen o.a.
IJslands Volkslied.

Deensche volkswijzen.
Ases Tod v. Grieg.
Sommerabend v. Mendelssohn.

Gedeelten uit "Iwan de Verschrikkelijke" v.
Rimsky- Vorsakow.

Préludes v. Liszt enz. enz.

O. L. Vrouw Lichtmis, 2 Februari.
Vanavond was het Maastrichtsche En-

semble "Con Furore" naar de aula gekomen

om ons enkele uren vroolijk muzikaal genot

te verschaffen. Op vlotte wijze werd ':yol-

gend programma ten gehoore gebracht:/

1. K.L.M. Marsch (orkest)).
2. Aus Schubert's Skizzenbuch (orkest).
3. Leutige Vlaamsche liederen:

a) Lapper Chrispijn.
b) Jan de Moss..elman.

4. Glühwürmchen Idyl (sopraan, alt en orkest).
5. Donkey Serenade (orkest).
6. Die Mühle im Schwarzwald (solisten en orkest).
7. Dorfschwalben aus Österreich (orkest).
8. Muzikale reis om de wereld:

vertrek: Kleinbahnfahrt (orkest).
Keulen: Das kannst du nicht ahnen

(zang en orkest).
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München: In München steht ein Hofbrauhaus
(zang en orkest).

Schenkt man sich Rosen (uit "Der
V ogelhändler").

Weenen: Fiakerlied (bariton en orkest).
Venetië: Violetta (tenor en orkest).
Br. Indië: Snake Charmer (orkest).
Hawaiï: Goodbye Hawaiï (orkest).
Parijs: Paris (zang en orkest).
Engeland: Horsey, Horsey (zang en orkest).
Nederland: Ik hou van Holland

(zang en orkest).
9. Fragmenten uit het zangspel: "Im weissen

Rössl" (potpourri voor solisten en orkest).

Tirol:

Uitgangsdag, 2de Trimester.
12 Februari.

Film::programma:
1. Film-journaal.
2. Pop-eye (teekenfilm).
3. De avonturen van Tom Sawyer (kleuren-film),

naar een roman van Mark Twain.

vVe kunnen het niet verhelen, dat de laat-
ste tijd de internationale toestand zich niet
gunstig ontwikkeld heeft. Wil dus een jour-
naal up-to-date zijn, dan zal de spanning,
die er vooral de laatste weken weer heerscht,
tot uiting gebracht moeten worden. Zoo-
doende kregen we allerlei dingen te zien,
die eenigermate met oorlog samenhingen en
waarbij het donderen der kanonnen niet ont-
brak. Chamberlain vergezellen we op zijn
tocht naar Rome en Daladier naar Tunis.

We zien daar inboorlingen hun ruiterkunst
vertoonen, we komen onder de bekoring
ervan en het wordt ons duidelijk, dat Dela-
eroix zich zoo aangetrokken voelde tot het
exotische. Een heel bepaalde Oostersehe
sfeer komt om ons, als we daar het land en
de bewoners van Tunis voor onze oogen
zien. Maar vlak daarop komt weer wat an-
ders. . .. tempo de wintersport vraagt
onze aandacht voor kunstrijden. Onder de
mooie luchtige muziek "Doornroosje" zwie-
ren de paren met gracieuze beweging over
het spiegelgladde ijs en menige zucht stijgt
op in de zaal - van verlangen om ook nog
eens de schaatsen te kunnen onderbinden

Popeye verdrijft die heimwee-naar-ijs-stem-
ming met zijn Ileldendaden en dan komt de
hoofdfilm.

Voor het eerst draait een gekleurde hoofd-
film op Rolduc en wel "Tom Sawyer" [laar
een gelijknamige roman van Mark Twain.



Deze Amerikaansche schrijver is geen onbe-
kende voor ons. Verleden jaar zagen we
reeds "The prince and the pauper", ook een
film naar een roman van genoemden schrij-
ver, waarin, evenals in "Tom Sawyer", de
hoofdrollen door kinderen vertolkt worden.

Ook ditmaal geschiedde dit op een zeer te
loven wijze.

Tom Sawyer woont samen met zijn tante
Polly, zijn halfbroer Sidney en zijn zuster
Mary. Tom is precies de tegenpool van Sid-
ney. Hij zelf de kwajongen van de stad, zijn
broertje het lieve zoetsappige meisjesachtige
ventje. Ondanks al het kattekwaad, dat Tom
uithaalt, is hij toch in zijn hart een edele
jongen, voor wien we sympathie gevoelen.
Door inruiling van zijn "schatten" voor
kaartjes, die uitgereikt worden voor het van
buiten leeren van psalmen, weet Tom beslag
te leggen op een prijs, maar bij de uitreiking
daarvan slaat hij een jammerlijk figuur, wan-
neer hem iets over het geleerde gevraagd
wordt.

Op school komt hij steeds te laat en op
een goede dag, als dat weer gebeurd is, en
hij geen verontschuldiging weet, moet hij
voor straf tusschen de meisjes gaan zitten.
Hij neemt dan plaats naast het dochtertje
van den rechter Thatcher, die pas in hun
plaats is komen wonen, en Tom, hoe klein
hij ook is, voelt zich tot Becky aangetrok-
ken. Om harentwille ondergaat hij een af-
ranseling van den meester, en dan krijgt hij
van het meisje een lei met de woorden:
"How could you be so noble" onder zijn
neus geschoven. Even later zien we Tom
dezelfde woorden herhalen, waarbij hij zijn
gelaatsuitdrukking in het water controleert.
Dit was een zeer geestig moment in de film.

Een van Toms vrienden is Huck Finn, ecn
zwervertje, dat nooit naar school gaat. Sa-
men begeven ze zich 's nachts naar het kerk-
hof om te zien hoe men met een doosle kat
wratten kan weg maken. Hierbij zijn ze ge-
tuige van een moord. De dorpsdokter graaft
met behulp van Muff Potter, den stads-
dronkaard, en een Indiaan lijken op voor
wetenschappelijke doeleinden. Hierbij ont-
staat ruzie, waarbij de dokter Muff Potter
neerslaat. De Indiaan grijpt Muff's mcs en
doorsteekt daarmee den dokter. Wanneer
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Muff weer bijkomt vertelt de Indiaàn hem,
dat hij den dokter vermoord heeft. Uit
angst voor den Indiaan teekenen beide jon-
gens een stuk met hun bloed, waarin ze be-
loven te zullen zwijgen.

Omwille van zijn lieve broertje heeft Tom
van zijn tante een uitbrander gekregen en
nu besluiten Tom en zijn vriendjes, Loe
Harper en Huck Finn, te gaan zwerven. Op
ecn eilandje in de buurt gaan ze piraat je
spelen. De familie der "piraten" denkt, dat
het drietal verdronken is. Door heimwee

gedreven gaan ze weer naar huis en daar
hoort Tom, dat er voor de verdronken jon-

gens een speciale kerkdienst zal gehouden
worden. Dan volgt de kostelijke scène in de
kerk, waar een dominee een preek houdt,
om de verloren gewaande knapen te herdcn-
ken, die even later in levenden lijve voor
de verbouwereerde gemeente verschijnen.
Bij het zingen van een psalm kan tantc haar
kwaliteit als zangeres toonen.

Intusschen is de oude dronkaard gevondcn
en van moord op den dokter beschuldigd. De
liefde van de jongens voor den ouden man
is sterker dan hun in bloed geschreven ge-
lofte en Tom onthult in de rechtszitting de
gebeurtenissen van de lugubere nacht op het
kerkhof. De Indiaan werpt zijn mes naar
Tom, dat rakelings langs hem heengaat,
springt uit het vcnstcr en ontkomt.

Dan. maken we een pic-nic-partijtje mee
van de schoolkindercn ter eere van Tom.

Bij een bezoek aan dc grotten scheiden Tom
en Becky zich van de anderen af en ver-
dwalen. Zij zwerven rond in de grotten en
hierbij vindt Tom een schat. Dan ziet hij
plotseling den Indiaan, die zich in de grotten
schuil houdt en de kans schoon ziet om op

c~ijn "verrader" wraak te nemcn. Bij de ach-
~ tervolging stort de Indiaan in een afgrond.

Tenslotte vindt Tom een uitgang, maar, hoc
zwak hij ook is, hij gaat terug om het meisje
te halen. Dit is de laatste nobele daad van

den kwajongen. Een groot feest wordt ge-
geven om de terugkeer der kinderen te
vieren.

De film werd in een vlot tempo gespeeld.
De kleuren verhoogden het effect op vele
plaatsen, vooral op het kerkhof en in de grot.
Over het algemeen leed deze film aan het



euvel, waaraan tot nog toe alle kleuren-films
lijden, n.l. dat de gezichten te donker waren.
Kleuren in een film is eigenlijk iets heel
tegenstrijdigs. Film is een twee-dimensionale
schaduwkunst en "kleur" veronderstelt ook
de materie, de derde dimensie, of we moeten
aan het begrip schaduw iets meer toekennen
dan een uitgespaard lichtvlak; maar dan gaat
het heele begrip schaduwen kleur weg. Zoo-
dra de film de derde dimensie kan benutten
en haar kleuren geen gekleurde schaduwen
zijn, kan een technisch gekleurde film een
natuurlijk iets worden. Maar de kleuren-film
staat pas in haar kinderschoenen.

Toch hee.ft deze film velen, zelfs ouderen,
een genoeglijke avond bezorgd, en ondanks
het romantische en avontuurlijke element
dat erin schuilt heeft ze ons niet wild ge-
maakt.

Vastenavond~Zondag, 19 Februari.

Voordrachten::avond
door HENK SCHAER.

Op de eerste der Vastenavondsdagen had-
den we den voordracht-kunstenaar Henk

Schaer uit Amsterdam te gast. Hij behoort
niet tot de grootsten op dit gebied, maar
had een keus, die niet boven zijn krachten
lag. Hoewel ze voor deze dag misschien
minder geschikt was, heeft hij ons een mooie
avond bezorgd.

Vóór de pauze droeg hij uit Cyriel Ver-
schaeve's: "Jé;:Js van Nazareth" achtereen-
volgens voor "De weg er naar toe", "Vóór
Pilatus", "Kruisiging en dood", "Begrafenis"
en "Verrijzenis". De voor ons gevoel al te
rhetorische taal, waarmee Verschaeve zijn
dikwijls zeer diepe gedachten in proza en
poezie omkleedt, hinderde ook ditmaal een
weinig. Door zijn beheerschte voordracht
wist de heer Schaer dit bezwaar wel groo-
tendeels te ondervangen, maar toch had hij
voor dit onderwerp in meer sobere woorden
een grooter dramatische spanning en sugges-
tieve weergave kunnen bereiken dan nu mo-
gelijk was.

Na de pauze hoorden we een lichter ge-
luid. Eerst de Vlaamsche humoresque van de
Sinclair. "Van Oskaar en den Does", en ver-
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volgens een eveneens Vlaamsche vertelling
"De Vlaamsche hemelganger" van Jan Ver-
heyen. Beide aardige nummers werden in
melodieus Vlaamsch voorgedragen op een
wijze, die iedereen boeide.

Een mooie avond!
P.

Vastenavond=Maandag, 20 Februari.

Filmprogramma:
1. Film-journaal.
2. a. Libellen of waterjuffers.

b. De gevoeligheid der planten.
3. Ruggles dient twee heeren (Ruggles of Red Gap).
4. Philips'-filmpjes.

a. 's werelds mooiste programma (Pàl).
b. Miniwattfilm (Pàl, gekleurd).
c. de lichtdief (gekleurd).
d. het aetherschip (Pàl, gekleurde poppenfilm).

Een mensch is nooit te oud om te leeren,
luidt een wel bekend spreekwoord, en hier-
mee zou ik dit verslag willen beginnen, want
dit veelzijdig programma heeft ons terdege
wat geleerd, en wel op verscheidene manie-
ren. Het begon al met het journaal, toen we
een Oostersche vischpartij te zien kregen
Het ging er zeer eigenaardig toe: om de vis-
schen te vangen lieten de Oosterlingen een-
voudig het water uit de vijvers wegloopen,
en als er dan visch in die vijvers zat, dan
bleef die van zelf op de bodem achter, zoo-
d:Ü de visschers ze maar voor 't grijpen had-
den. Ja, het is zeker een methode. Wij zijn
blij, dat die in Nederland geen ingang ge-
vonden heeft, anders zou Beets waarschijn-
lijk nooit geïnspireerd zijn geworden om zijn
opstel "De Leidsche Peuëraar" te schrijven.
Verder ontlokte het journaal zuchten van
bewondering, als Vines en Budge hun eerste
tennispartij spelen, waarbij de pas professio-
nal geworden Budge drie sets achter elkaar
wist te winnen. De tennis-experts van Rol-
duc wisten schijnbaar uit jaren lange er-
varing, hoe moeilijk dat is, ten minste ze
deden alsof....

De twee documentaire filmpjes lieten de
natuur tot ons spreken. In het eerste "Libel-
len" maken we de ontwikkeling mee van een
waterjuffer. We zien de ontwikkeling van
larve tot imago en libel in schitterende op-
namen, o.a. wanneer de huid van de imago
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openbarst en de libel haar intrede doet in de
wereld. Libellen, of liever, de larven van li-
bellen zijn echte roovers. Verschillende
staaltjes bevestigden deze stelling. Het mu-
ziekrhythme werd uitstekend met het beel-
den-rhythme gecombineerd.

In het tweede: "Gevoeligheid van planten"
zagen we zeer interessante experimenten met
planten, om haar gevoeligheid te bepalen
voor verscheidene prikkels, vooral electri-
sche en chemische. Vooral bij de minosa,
waarvan de alledaagsche naam kruidje-roer-
mij-niet luidt, was die gevoeligheid zeer goed
waar te nemen. Voor de eerste maal liet
deze film zien, hoe een plant haar gevoelig-
heid registreert.

Daarna werd de hoofdfilm gedraaid, een
Amerikaansch product. De dollar heeft
reeds vele Europeesche acteurs, actrices en
regisseurs over het water gelokt; denken we
aan Peter Lorre, Fritz Lang, E. Lubitsch,
M. Dietrich e.a., die op het oogenblik een
belangrijke plaats in de film-wereld innemen.
Niet altijd is het experiment gelukt; dat
blijkt wel uit de terugkeer van D. Darieux
en Simons. De Engelsche acteur Charles
Laughton echter heeft in Amerika aan ver-
schillende goede films meegewerkt. "De mui-
terij op de Bounty" en "Ruggles of Red Gap"
zijn films, die het aanzien overwaard zijn.
De laatste film is daarom zoo goed geslaagd,
omdat het onderwerp overeenkomt met de
overtocht van den hoofd speler zelf.

Ruggles, de volmaakte Engelsche Butler
van Lord Burnstead, wordt door zijn mees-
ter in een partij poker verloren aan een
Amerikaansch echtpaar, op vacantie in
Parijs. Zoo beschaafd als de Eng. baron was,
zoo parvenu-ach tig is de Amerikaan Egbert
Floud, tenminste op het eerste gezicht. Zijn
eega Effie Floud is zeer ingenomen met de
aanwinst van den deftigen Ruggles. Manlief
houdt meer van het gewone, kleedt zich in
afschuwelijk geruite pakken, gaat naar café's
in plaats van musea, en heeft lak aan alle
conventie. Effie wil hem gekleed zien naar
de laatste mode en zij stuurt hem onder lei-
ding van Ruggles uit om musea te bezoeken
en zoo wat cultuur op te doen. Egbert neemt
echter spoedig de leiding over en zij bezoe-
ken enkel café's en kermissen, waarbij Rugg-
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les geheel ondersteboven raakt van de de-
mocratische opvattingen van zijn meester en
de vele glazen bier. Ruggles blijkt nu een
gezellige vent te zijn en Egbert krijgt sym-
pathie voor zijn huisknecht.

Effie hoopt in Red Gap opzien te baren
door het importeeren van een echten Engel-
schen butler, doch Egbert stuurt alles in de
was door bij hun thuiskomst Ruggles voor te
stellen als Kolonel Ruggles met een roem-
rijk militair verleden, die bij hen komt 10-
geeren. Ruggles wordt daardoor bij de no-
tabelen van Red Gap op hartelijke wijze in-
gehaald. Hij zelf is echter zeer verlegen met
de situatie; hij is dienaar in merg en been en
zoekt vriendschap met een eenvoudige we-
duwe Mrs. Judson, die op feesten en par-
tijen kookt en bedient. Hij krijgt een andere
kijk op de democratische beginselen. Het
democratiseerings-proces vordert cn het
hoogtepunt mag wel genoemd wordcn, als
hij kennis maakt met de beroemde rede van
Abraham Lincoln over de grondbeginselen
der Republiek.

Mr. Belknap Jackson, Egbert's zwager, die
zeer verontwaardigd is over dc aanmatiging
van Ruggles, ontslaat hem tijdens een afwe-
zigheid van zijn meester. Dit ontslag dreigt
het groeiend onafhankelijkheidsgevoel bij
Ruggles te doen verdwijnen. Eghert en Mrs.
Judson behouden hem echter voor Red Gap,
on nu maakt hij zijn wensch bekend om in
die plaats een eigen restaurant te openen.
Hij zet zijn restaurant op, geholpen door de
practische Mrs. Judson. De opening van de
"Anglo-American Grill" is een ware gebeur-
tenis. Alle notabelen van Red Gap komen
op zijn best gekleed aanrijden ~n tenslotte
arriveert zelfs Lord Burnstead met een Red
Gapsche jongedame, waarmee hij verloofd
is. Mr. Belknap-Jackson gedraagt zich op een
gegeven moment zeer onaangenaam. Rugg-
les, die hem toch al niet kan uitstaan, is nu
al zoo Amerikaan geworden, dat hij hem bij
de kraag vat en de deur uitwerpt. Ruggles
verwacht, dat nu iedereen verontwaardigd
de zaal zal verlaten, maar tot zijn groote
vreugde is iedereen in de wolken over zijn
mannelijk optreden. De cowboys dringen
zelfs van buiten naar binnen en zingen met



alle aanwezigen: "For he 's a jolly good
fellow".

Het was een goede film.

Tot slot draaiden reclame-filmpjes van
Philips van George Pà1. Deze is geen onbe-
kende voor ons. Het vorig jaar hebben we
verscheidene van zijn filmpjes met poppen
kunnen bewonderen. Ditmaal kregen we een
paar teekenfilmpjes te zien, waarbij vooral
"het aeterschip" veel succes oogstte. Ook
reclame-filmpjes kunnen kunstwerk zijn!

Het gevarieerde programma heeft er veel
toe bijgedragen, dat allen er iets van hun
gáding vonden: "elck wat wils".

L. S.

21 Februari.

Rede van den Zeereerw. Heer
K. Roncken, Hoofdaalmoezenier
van Sociale Werken, over de

Werkloosheid.
De Conferentie van den H. Don Bosco

belegde 21 Febr. 1939 een bijzondere verga-
dering voor haar leden en noodigde de hee-
ren philosophen, en alle leerlingen van af
de 3de H.B.S. en 4de Gymnasium uit deze
vergadering bij te wonen. Geenszins lieten

zij zich onbetuigd. De president opende de
vergadering met de Christelijke groet. Hij
heette Hoofdaalmoezeniet Roncken welkom

en feliciteerde hem namens alle aanwezigen
met de groote en mooie, maar tevens zware

taak, hem onlangs door Mgr. Lemmens op
de schouders gelegd. Na gebed als zekere
steun te hebben toegezegd, gaf hij den spre-
ker het woord.

Nadat Hoofdaalmoezenier Roncken be-

dankt had voor de uitnoodiging en de feli-
citatie cn het toegezegde gebed, begon hij
zijn rede over: Werkloosheid.

Werkloosheid drukt een zware last op het
economisch leven, de volkswelvaart, het so-
ciale leven. Het is een tegenspraak (neen,
meer dan dat: een aanklacht tegen de maat-
schappij, zooals ze momenteel geordend is)
dat één achtste van een gemeenschap zon-
der eenige bestemming, volkomen nutte-
loos is.

Maar ook op het godsdienstig leven is de
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ongelukkige invloed van de werkloosheid
maar al te zeer merkbaar. Zeker, het is heel
makkelijk en goedkoop te zeggen, dat het
mooi is, als menschen, die hun handen moe-

ten uitsteken naar publieke weldadigheid,
ondanks alles toch hun plichten, die de H.
Kerk van hen eischt, blijven vervullen. Maar
hebben wij het recht (alleen maar het
recht!!) hen te veroordeelen, indien het an-
ders zou zijn gegaan? Neen, zeker wij niet,
Katholieken.

De Zeereerw. spreker ging vervolgens na,
hoe de toestand voor de werkloozen is. In

materieel opzicht kan men zeggen, dat de
toestand van onze werkloozen betrekkelijk
genomen (met de nadruk tenvolle op be-
trekkelijk) zoo slecht niet is.

Er zijn er in het particulier bedrijf, die er
slechter aan toe zijn. Dit werd aan de hand
van eenige cijfers nagegaan. Zeker zijn er
onder de werkloozen die het nu beter heb-
ben dan ze het zelfs misschien ooit te voren

gehad hebben, doch dat blijven in ieder ge-
val uitzonderingen.

Dan moet men nog bedenken, dat de
werkloozen genieten: gratis ziekteverple-
ging en dokter en tevens goedkoope levens-
middelen kunnen verkrijgen.

Absoluut genomen is hun toestand echter
verre van rooskleurig te noemen!! .

In geestelijk opzicht is de toestand zorg-
wekkend!! Het is waar: er zijn gezond-den-
kende, principieel-goede menschen onder
hen, maar de meesten zijn reeds of worden
bedreigd afgestompt te worden.

In zedelijk opzicht is de toestand ook al
evenmin bevreeÜgend te noemen. Het milieu
van stempellokalen, van werkverschaffin~
en van werkkampen is slecht voor velen.
Hct meest typeerende bij de werkloozen is
een geest van vijandige gezindheid, van vij-
andig wantrouwen.

Een wantrouwen tegen politieke organi-
saties!

Een wantrouwen tegen hun eigen vakor-
ganisa ties!

Een wantrouwen tegen vertegenwoordi-
gers van de overheid!

Een wantrouwen tegen de geestelijken!
Een wantrouwen tegen de liefdadigheid!
De werkloozen gaan zich gevoelen en ge-



dragen als een afzonderlijke klasse, als een
aparte stand. En zij achten het aan deze
stand verplicht voortdurend in de oppositie
te zijn. Zij voelen zich onwetend en onzeker
als een kudde. Zij steunen op de circulaires
van den Minister en vooral op de uitleg, toe-
passing en uitvoering die er aan gegeven
wordt in verschillende gemeenten en door
diverse ambtenaren.

Wat ook zeer hinderlijk werkt is het sche-
ren van alle werkloozen over één en dezelf-
de karo. Spreker maakt een verdeeling in
"bona fide"- en "beroeps-werkloozen".

Ook de eerste groep moet leven onder de
controle-omstandigheden, die noodig zijn
voor de minder betrouwbaren. Ook zij zijn
tot nu toe gedoemd om het verschrikkelijke
stempel van werkloozen te dragen. Ook zij
worden daardoor door hun medemenschen
beschouwd als een apart soort we{:ens. Ook
zij. . .. j a, ook zij!!!

Zij, die niet de minste schuld dragen van
hun ongelukkige toestand, die er naar snak-
ken en hunkeren hun handen uit de mouwen
te kunnen steken.

Wat kunnen wij voor hen doen; neen, wat
moeten wij voor hen doen?

Hen terug brengen tot normale werkgele-
genheid.

Weg met controle, weg met stempelloka-
len, weg met werkverschaffing en werkkam-
pen!! Terug tot het gewone arbeidsmilieu!!!

We moeten naar een andere gemeenschap.
Er zijn er echter weinig die willen bouwen.
Nog minder zijn er, die willen doen, wat

nog moeilijker (en ondankbaarder) is:
Fundamenten leggen.
Maar vooral moeten wij
Op de eerste en laatste

den!!
"Vader laat deze zware tijd aan ons

voorbij gaan!!"
"Maar niet onze wil, maar Uw wil

geschiede"! !

CL. SCHWEIGMANN.

bidden.

plaats, altijd bid-

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

68

Veertig:: jarig Priesterfeest
van

Mgr. Ant. van de Venne,
Directeur van Rolduc

18 Maart.
PROGRAMMA:

7.00 Opstaan.
Morgengebed.
H .Mis, waaronder algem. H. Communie
der leerlingen tot intentie van den Jubilaris.

9.30 Plechtige Hoogmis tot dankzegging op te
dragen door Mgr. Ant. v. d. Venne, met
assistentie van de Zeer Eerw. Zeergel. Hee-
ren Dr. \\1. Jacobs als presbyter assistens,
Drs. H. v. d. Miihlen en Dr. Everts als
diaken en subdiaken.
Het zangkoor van Rolduc zal onder leiding
van den Zeereerw. Zeergel. Heer H. Zuylen
uitvoeren de 5-stemmige Missa undecima
in honorem Sti. Henrici van Haller.
Te Deum.
De Heer Pierre Zeyen speelt op het orgel
vÓór de Hoogmis Marche Pontificale van
J. Lemmens, er na Lobt Gott van Sigfried
Karg Elert.

12.00 Défilé der leerlingen.
Huldiging in de aula:

1. Avec aplomb, marsch van Volstädt.
Rolduc's Orkest.

2. Feestlied, opgedragen aan Mgr. v. d.
Venne bij zijn Veertigjarig Priester-
feest. W.oorden: Jos. Bohnen; Muziek:
Pierre Zeyen.

3. Vers, voorgedragen door Jan van Mun-
ster.

4. Jubelcantate, Rolduc's Zangkoor, Woor-
den: Prof. Ruvten; Muziek: Pierre
Zeyen. .

5. Jubeljaer des Priester doms, Vondel;
Joep Nolet.

6. Lustspiel-ouverture, Béla Kéler, Rol-
duc's Orkest.

7. Toespraak door den President der
Philosophen.

8. Abschied der Gladiatoren, Blanken-
burg, Rolduc's Orkest.

9. Toespraak door den Z.E.Z.G. Heer Dr.
A. Deumens. i

10. Dankwoord door den Hoogeerwaarden -'
Heer Directeur.

11. Aan U, 0 Koning der eeuwen.
1.15 Diner.
5.00 Concert te geven door het Terwinseler

Salon-orkest (T.S.O.) onder leiding van den
Heer J. Noé.

1. Jubileumsklänge, Marsch van Blanken-
burg.

2. Ein Fest in Aranjuez, J. Demersseman.
3. Lohengrin, Fantasie, R. Wagner.
4. Czardasfiirstin, E. Kàlmann.
5. Espana, E. Waldteufel.
6. Bayrischer Polka, Trombone-violist,

Fr. Hollanders.
7. Tempo - Tempo, Marsch.
8. Peters burger Schlittenfahrt, Galop.

Eilenberg.
6.45 Gouter - souper.



Laetare ZOl1dag 19 Maart.

William Shakespeare
Macbeth.

Treurspel in vijf bedrijven
met illustratieve muziek door

Rolduc's Klein-Orkest.

PROGRAMMA:

In memoriam Frits Bergstein.
Ases Tod - E. Grieg.

Introduction
Eerste bedrijf "Macbeth".

's Konings Dood
Tweede Bedrijf.

Méditation .

Derde Bedrijf.
La grotte des sorcières

Vierde Bedrijf.
Sol vei g's Lied.

Vijfde bedrijf.

J. H. Noë.

J. H. Noë.

J. H. Noë.

J. H. Noë.

E. Grieg.

Personen:

Duncan, Koning van Schot-
land ,. Jan Edixhoven.

Malcolm
f

.. Wim Janssen.. zIn zonen
Donalbam J Fred v. Schagen.
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Macbeth, Thaan v. Glamis Lou Steenman.
Banquo. . . . . . . . To'nny Houben.
Fleance, zoon van Banquo. Jan Busch.
Macduff, Thaan v. FHe. . Harry Litjens.
Rosse. .., .., Wim Schoemaker:
Lennox . . . . . . . . Leo Dongelmans.
Seyton, schildknaap v. Mac-

beth . . . . . . . . Jan Busch (d).
Een Dienaar. . . Albert America.
Een Portier. . . . Nico Dongelmans.
Een Oude Man. .,. G. v. Hees.
Een Dokter. . .. . Wim Schoemaker (d).
Twee Moordenaars. .. Nico Dongelmans (d).

G. v. Hees (d).
. . . Jan v. Meijel.

. José Erens.

. Emile a Campo.
Godfried Hermesdorf.
Karel Hoefnagels.

Ridders.. Flip Tielens.
Hein Roex.

. Jan de Goede.
August Poyck.

. Harry Salemans.

Lady Macbeth
Een Kamenier
Drie Heksen.

Twee Edelknapen

Een Verschijning

Het stuk speelt in het midden der Xle eeuw.

De handeling heeft plaats op het einde van het

IVe Bedrijf in Engeland; gedurende de rest van
het stuk in Schotland.

Uit enkele woorden blijkt, dat Macbeth reeds

vóór de verheffing tot Thaan (Graaf) van Cawdor

het plan, om den Koning te vermoorden, met
Lady Macbeth besproken had.
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Aankomst van den Koning voor het kasteel Dunsinane. I, 5.

Macbeth ontwaart de verschijning van Banquo's geest. 111, 4.



TOONEELEN.

Eerste Bedrijf:
Introduction.

1. Een vlakte. Voorspel der Heksen. Oorlogs-
rumoer en wapengekletter. De Koning ontneemt
den Thaan van Cawdor zijn titel wegens verraad
en schenkt die aan Macbeth als belooning voor
zijn dapperheid.

De Heksen voorspellen Macbeth het Koningschap.

2. V óór het Kasteel Dunsinane. Lady Macbeth
een brief lezend van Macbeth. Het moordplan
broeit.

Aankomst van den Koning.
Macbeth aarzelt. Ten slotte besluit hij tot de

moord.
Tweede Bedrijf:
's Konings dood.

1. Binnenhof van het Kasteel. De Koning wordt
vermoord.

De komische Portiers-scène. De moord wordt
ontdekt.
Intermezzo.

2. Gesprek met een ouden man.
,Derde Bedrijf:
Méditation.

1. In het Kasteel. De gevolgen van de moord:
een nieuwe moord.

2. Macbeth's wroeging en onrust, zich open-
barend in de verschijning van Banquo's Geest.

Vierde Bedrijf:
La grofte des sorcières.

1. De Heksengrot. Macbeth
Heksen.

raadpleegt
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2. In Engeland. Gesprek tusschen Malcolm en
Macduff, die de hulp van Engelands Koning heeft
ingeroepen.
Vijfde Bedrijf:
Solveig's Lied.

1. In het Kasteel. Gesprek tusschen een Dokter
en een kamenier. Lady Macbeth's wroeging.

2. V óór het Kasteel. Macbeth maakt zich ge-
reed voor de strijd. Dunsinane wordt belegerd,
Macbeth gedood en Malcolm tot Koning uitge-
roenen.

LADY MACBETH .

Shakespeare's Macbeth is een zielkundige uit-
eenzetting over het ontluiken, de verdere groei
en de vruchten van de eerzucht. En als in het
werkelijke leven deze hartstocht niet zoo hoog
oplaait, is hij toch er toe in staat, als de uiterlijke
omstandigheden het toelaten.

Terwijl Macbeth nog in de roes der overwin-
ning verkeert, voorspellen hem de heksen een
nieuwe graven titel en het koningscha!J. De woor-
den dier vreemdsoortige wezens hebben zijn ziel
aangegrepen en hij ziet daarin een lotsbestemming.
Het idee van het koningschap heeft zich in zijn
ziel vastgezet en laat hem niet meer los. De ver-

de SLOTTOONEEL
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DE DRIE HEKSEN

vulling der eerste voorspelling hamert de heer-
schersgedachte nog vaster in zijn geest.

Koning Duncan levert zich argeloos aan hem
over; Lady Macbeth brengt hem de gedachte van
de koningsmoord bij, hitst hem op tot de daad,
door hem zijn lafheid te verwijten, en weet de
verdenking op anderen te werpen.

Nu is hij Koning; maar de herinnering aan het
vergoten bloed, de vrees de vruchten van zijn
misdaad te verliezen, de afkeer van zichzelf, het
brandmerk der zonde, - dat alles blijft en wordt
steeds erger. Wèlmeenend en edelmoedig gedu-
rende heel zijn leven, maar tot de moord gedre-
ven door een samenloop van noodlottige omstan-
digheden, krijgt zijn wroeging, door de tegenstel-
ling tusschen zijn vroeger leven en de bedreven
misdaad, die knellende macht, waaraan niet meer
te ontkomen valt.

Moedig als steeds, wordt die mensch rusteloos
achtervolgd door de bloedige beelden zijner fan-
tasie en staat hij machteloos tegenover de kwel-
lingen van het zelfverwijt.
De wereld, die zijn wroe-
ging hem schept, treedt
voor hem in de plaats
van de werkelijkheid.

Als iemand, die dron-
ken is door het zien en
de reuk van het bloed,
plast hij verder, van de
eene moord naar de an-
dere, gevoelloos. verblind
en somber als het nood-
lot.

Het spel van deze, ten
top gevoerde en onge-
meene eerzucht verloopt
te midden van de meest
alledaagsche omstandig-
heden en de meest ge-
wone manier van doen.

Alvorens het kasteel
Dunsinane binnen te gaan,
kijken Duncan van Ban-
quo naar de zwaluwnest-
jes aan de torens en wis-

selen daar eenige woor-
den over. Macbeth ziet de
Geest van Banquo ver-
schijnen aan een feest-
maal en tusschen zijn uit-
vallen en kreten door,
hoort men de stem van
Lady Macbeth, die op de
toon van een voorname
burchtvrouwe poogt de
gasten gerust te stellen.

Ook Lady Macbeth
wordt onophoudelijk ge-
kweld door de herinne-
ring aan de bedreven
moord; en" Shakespeare
brengt haar wroeging in
beeld door het tooneel
van het slaapwandelen en

. door het gesprek van den
Dokter en een kamenier.

Dat gewone. dat een-
voudige, dat alledaagsche
brengt ons voortdurend
terug naar de wereld van
de werkelijkheid.

H. Taine.

DE KOMISCHE PORTIERS-SCENE.

1. De half slapende, half dronken portier stelt
zich voor als portier van de hel. omdat hij het
bijna even druk heeft als deze.

2. Dit komische tooneel verhoogt het tragische
door de tegenstelling.

3. Het is het beeld van het leven, waar de lach
van de straat door de droefheid van het sterf-
huis klinkt.

4. Door te zeggen, dat hij menschen van alle
beroepen in de hel wil binnenlaten, doet hij ons
onwillekeurig denken aan zijn eigen meester
Macbeth. Zoo sluiten zijne woorden, zonder dat
hij het zelf weet, bij het voorafgaande moordtoo-
neel aan. .

H. Wismans.



BAN QUO 1)

Het is opmerkelijk, dat er tot nu toe zoo
weinig serieuze belangstelling is betoond
voor het tooneelspel, zooals dat wel in het
bijzonder op onze Katholieke scholen en in-
ternaten wordt beo'efend. Een welwillend

verslagje in de krant, versierd met eenige
vriendelijke opmerkingen was tot nu toe
bijna het eenige, wat geschreven werd naar
aanleiding van schoolopvoeringen en toch
is het een feit, dat juist op de scholen vrij-
wel uitsluitend nog de meesterwerken van
de wereldliteratuur voor het voetlicht wor-

den gebracht.
Nu lijkt het mij noodzakelijk, wil men de

juiste waardeering vinden voor wat op de
scholen op dit gebied gepresteerd wordt, dat
men zich goed voor oogen stelt, niet alle~n
wat er op de scholen met deze voorstellin-
gen wordt beoogd, maar niet minder ook,
waarom en waar het kunnen van de leerlin-

gen-executanten zijn natuurlijke begrenzing
vindt. Daaruit immers zal men kunnen con-

cludeeren, welke eischen er aan een school-

1) Teekening van H. Schoonbrood, kunstschilder
te Maastricht.

2) Teekening van Charles Vos, beeldhouwer te
Maastricht.

73

opvoering gesteld moeten worden, zood at
men tenslotte de geleverde prestatie aan
deze eischen kan toetsen.

Binnen het raam van het boek, waarin
deze bijdrage gepubliceerd wordt, kan men
zich ontslagen achten van de plicht, om aan
te toonen, dat het opvoeren van een treur-
spel groote waarde heeft. Men moet daarbij
echter blijvend bedenken, dat die waarde
een geheel andere is, dan die welke bij een
opvoering voor een volwass~n publiek een
rol speelt. Voor wat speciaal de opvoering
van Macbeth betreft: voor 'n volwassen toe-
schouwer is de uiterlijke handeling in dit dra-
ma zeker niet op de eerste plaats van belang.
Uiterlijk immers - men behoeft dat geens-
zins te ontkennen - verschilt dit stuk wei-
nig van een tooneeldraak met zijn vele en
gruwelijke moorden, verschijningen, heksen
en andere griezeligheden. Het gaat voor den
wolwassene echter op de eerste plaats om
de innerlijke handeling. Terecht zegt dr. L.
Simons in zijn inwijdende beschouwingen
van "Het drama en het tooneel": - (En) in
elk geval. berust de werking van het fooneel-
spel op den toeschouwer op het innerlijke

MACBETH 2)



DUNCAN 1)

van dien toeschouwer. Zonder dat er tus-

sehen dezen en de voorgestelde tooneelfigu-
ren een band ontstaat van meegevoel of
afkeer (in allerlei graden en sehakeeringen,
te bepalen door de verhouding waarin die
figuren gesteld worden) is er van eenige
werking van het tooneelspel onmogelijk
sprake. En daar ook meegevoel en afkeer
zedelijke aandoeningen zijn, kan hier aan-
stonds worden vastgesteld, dat de kunst-
werking van het tooneel berust op inner-
lijke waarden en op "zedelijke" aandoen-
lijkheid. -

V rij wel parallel met de uiterlijke actic
loopt een geestelijke handeling en daarin
herkent de volwassen toeschouwer het eigen-
lijke drama. Maar daarin ook herkent hij den
meester, die met dit spel van tot demoni-
sche krachten geworden passies appelleert
aan den met deze passies bekenden toe-
schouwer.

Hier ligt de begrenzing van het school-
tooneel.

Wil men deze begrenzing - welke een

1) Teekeningen van H. Schoonbrood.
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alleszins natuurlijke is - eenmaal erkennen,
dan blijven er voor de opvoering van een
drama kansen te over om haar te rechtvaar-
digen, ja in het kader van de geheele op-
voeding zelfs zeer wenschelijk te maken. De
jeugdige executanten mogen er dan niet in
slagen het verwoestende conflict van een
Macbeth en een lady Macbeth voor te spe-
len, per slot van rekening spelen zij ook
voor een publiek, dat uit den aard der zaak
de geestelijke rijpheid mist, om door de vol-
ledige beteekenis van dat conflict gegrepen

. te worden.
Met deze begrenzing erkent men geen te-

kort, doch slechts een niveauverschil en een
dergelijke opvoering moet dan ook voor hon-
derd procent geslaagd worden geacht, wan-
neer spelers zoowel als publiek door een
goede voorbereiding het bestaan van het in-
nerlijke dramatische conflict hebben leeren
ontdekken en elkaar - voorzoover zij het
hebben kunnen bevatten - bij de uitvoering
ontmoeten. Anders gezegd: terwijl de vol-
wassen toeschouwer bij een geslaagde uit-
voering door volwassenen geroerd, aangegre-

MACDUFF 1)



pen, zelfs geschokt wordt tot in het diepste
van zijn gevoelens, zal het jeugdige publiek
van een school opvoering buitcn zichzelf zicn
afspelen, hoe het conflict ontstaat, groeit cn
tot oplossing komt.

Om dit te bereiken - en dat is al heel

veel - zal, zooals gezegd, de voorbereiding
van spelers en toeschouwers goed moeten
zijn geweest, zullcn alle mogelijke technische
middelen als ensceneering, dictie, décor, be-
lichting, enz. ter dege dienen te worden uit-
gebuit en zal vooral het geheel met een
maximum van goede smaak moeten worden
opgezet. En wanneer wij hierbij aanstonds
getuigen, dat de opvoering van Shakespea-
re's "Macbeth" aan deze eischen geheel
heeft voldaan, dan houdt dat in, dat zij als
schoolopvoering voortreffelijk is geweest.

En hiermede komen wij tot een meer
directe bespreking van datgene, wat de leer-
lingen onder de leiding van dr. Boosten in
samenwerking met hun leeraren hebben ge-
presteerd.

De tijd ligt gelukkig achter ons, dat vrou-
wenrollen bij schoolopvoeringen worden om-
gewerkt tot vriendenrollcn en daarmee kon
men ook stukken kiezcn, waarbij een der-
gelijke afslachting ook niet goed mogelijk
zou zijn. Lady Macbeth werd in het onder-
havige geval als travesti-rol gespeeld en de
jongeman, die zich deze taak zag toebedeeld,
kweet zich daarvan wel uitnemend. Met een

gelukkige gereserveerdheid, waardoor ook in
de uitbeelding van de vreeselijke verwording
dezer vrouw een zekere grootheid bewaard
bleef, typeerde hij de gestalte van Lady
Macbeth uitmuntend. Met welk een ontzag-
wekkende menschenkennis heeft de groote
Shakespeare overigens verschil gelegd in de
oplossing van het conflict bij deze vrouw
en bij haar echtgenoot. Terwijl de eerste
innerlijk breekt onder de demonische mach-
ten, die zijzelf ontketend heeft, verbeeld
door haar slaapwandelen en haar stil, een-
zaam sterven, gaat de man, die door zijn
vrouw is voortgedreven, ten onder in een
waanzinnige razernij. Dat dit laatste niet
geheel binnen de macht van een jeugdigen
speler lag, was alleszins begrijpelijk. Verder
was de uitbeelding van Macbeth echter
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eveneens voortreffelijk. Over het algemeen
stond het spel der overige executanten op
een gelijk peil, met welke vermelding wij ons
ontslagen achten van een verdere bespreking
der tientallen spelers. Alleen mogen wij de
twee voortreffelijke kleine rollen van den
ouden man en van den dokter hier in herin-

nering brengen.
Bij de entourage was gestreefd naar een

styleering van de décors, wat over 't alge-
meen uitstekend geslaagd mocht heeten. On-
der de prachtige décors moeten we vooral
vermelden: 't binnenhof van 't kasteel- men

zou zich op een echt kasteel wanen! - de
fantastische heksengrot - in één woord
schitterend! - en de feestzaal - een ver-

nuftige vinding was zeker 't doen verschij-
nen van Banquo's geest! Mhr. Smits, voor
dit alles onze bewondering cn dank - niet
minder voor de kunstzinnige en smaakvolle
wijze, waarop gezorgd was voor de aanklee-
ding der spelers, die een genot was voor 't
oog. De grimeering was bij den heer Wer-
ner uit Heerlen in goede handen.

Tot slot een paar opmerkingen over de
muziek, welke door den heer J. H. Noé ver-
zorgd was.

V ooral bij school voorstellingen doet zich
de behoefte aan goede entre-acte-muziek
nog al sterk gevoelen. Van zeer veel inzicht
en smaak getuigt echter het feit, dat de heer
Noé blijkbaar heeft gevoeld, dat de muziek
hier een dienende taak in het geheel heeft.
Het gaat inderdaad niet om een min of meer
in de sfeer van de avond vallende opvul-
ling der pauzen, doch om een directe onder-
steuning, eventueel voorbereiding van de
handeling.

De eenige consequentie van dit inzicht is
het ten gehoore brengen van muziek, die
voor het stuk geschreven is en waar derge-
lijke muziek niet bestond, heeft de heer Noé
het aangedurfd die muziek te componeeren.

En het resultaat was verblijdend. Terwijl
anders door het spel bij de aanvang van
ieder bedrijf het ietwat afgedwaalde gehoor
opnieuw gewonnen moet worden, was het
thans de muziek, welke deze dienende taak
verrichtte. En op welk een geslaagde wijze.
De plastische, soms zelfs ietwat bizarre



vorm leende zich geheel en al voor het doel:
de aanloop tot de wederopvatting van de
handeling. En de begeleidende muziek aan
het slot van V was niets minder dan een

vondst. Voor het begin van het vijfde be-
drijf had de heer N oé Grieg's Solveig's Lied
gekozen.

Vermeld dient tenslotte te worden, dat de

avond geopend werd met een, pieuze ver-
klanking van Ases Tod van Grieg als een
fijngevoelig In Memoriam aan een overle-
den medelid van het orkest, Frits Bergstein.

Resumeerend, mogen wij vaststellen, dat
deze opvoering van Macbeth reden tot blijd-
schap geeft. Smaakvol, verzorgd tooneel,
waarbij alle krachten, die leeraren en leer-
lingen tezamen bijeen konden brengen in
onderlinge harmonie hebben meegewerkt. En
dus een voorstelling, die zich met eere
mag scharen in de glorieuse rij van het aan
tooneelavonden zoo rijke Rolduc.

J. v. VONDEREN.
Passiezondag 1939.

Zilveren Priesterfeest
van den Z.E.Z.G. Heer Drs. Fr. Sittarz.

28 Maart

PROGRAMMA:

6.30 Opstaan.
Morgengebed.
H. Mis, waaronder algemeene H. Commu-
nie der leerlingen tot intentie van den
Jubilaris.

10.15 Plechtige Hoogmis tot dankzegging, op te
dragen door den Jubilaris, met assistentie.
Te Deum.

12.15 Huldiging in de aula:
1. Marcia Trionfale (Aida) van Ver dL

Rolduc's Orkest
2. Vers. Kees Juten.
3. Het Magnificat van den Priester.

Clemens Schweigmann.
4. Intermezzo Sinfonico (Cavalleria Rusti-

cana) van P. Mascagni. Rolduc's Orkest
5. Toespraak door student der Philosophie.

Willy Paes.
6. Alte Kameraden van C. Teike.

Rolduc's Orkest.
HoogEerw. Heer7. Toespraak door den

Directeur.
S. Dankwoord van den
9. Lève Rolduc.

Aan D, 0 Koning der
1.15 Diner.
5.15 Tooneelvoorstelling in de

Jubilaris.

Eeuwen.

aula door
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Uit" Het Apostelspel"

DE VEREEN1GDE HAAGSCHE
SPELERS

Dir.: Pierre Balledux.

1. HET APOSTELSPEL.

Modern Mysteriespel van Dr. Max Mell.
Maria Magdalena Dini van Lier.
Haar Grootvader Bert van der Linden.
Eerste zwerver (Joannes) .

Pierre Balledux.
Tweede zwerver (Petrus)

Jan van der Linden.

2. BIE T J E.

Blijspel in één bedrijf van Maurits Sabbe.
Jean Baptist, notarisklerk, 65 jaar.

Pier re Balledux.
Bietje, zijn 16-jarig pêtekind.

Dini van Lier.
Monne, zijn broer (een paar jaar jonger
dan Jean). Bert van der Linden.

Korte Inhoud:

HET APOSTELSPEL.

"Het Apostelspel" van Dr. Max Mell zou men
een modern mysteriespel kunnen noemen. In
een berghut op de Alpen woont een grootvader
met zijn IS-jarige kleindochter, Maria Magdalena.
Het kind leest in het Evangelie over de rondgang
van Christus op aarde met de twaalf Apostelen.
Zij leeft zich in dit verhaal echter zoo in, dat zij
het niet verwonderlijk zou vinden, wanneer Chris-
tus met de twaalf Apostelen op hetzelfde oogen-
blik hun hutje zouden binnenstappen. Er kloppen
twee zwervers aan. Zouden dit niet een paar



Uit ..Het Apostelspel"

Apostelen kunnen zijn, vraagt zij zich af. Het zijn
echter een paar bandieten met communistische
neigingen. De argelooze bergbewoners bieden hun
gastvrijheid en sloven zich uit. De grootvader ver-
telt hun, dat Maria Magdalena hen voor de Apos-
telen Petrus en Johannes aanziet. Zij nemen zich
voor, die rol te spelen, en als de grootvader weg is,
vraagt het meisje aan een van hen, die zich Joan-
nes noemt, uitleg omtrent eenige teksten die haar
niet geheel duidelijk zijn. Johannes kan niet wei-
geren, hij heeft het Evangelie zelf immers geschre-
ven? En terwijl hij haar de woorden verklaart,
vraagt zij Johannes haar toe te staan de naam
Maria alleen te dragen, daar zij dan precies heet
als de lieve Moeder Gods. De beide bandieten
worden getroffen door het rotsvaste geloof van
het kind. Het moordtuig valt hun uit de hand, en
zij vluchten beschaamd over hun moorddadige
plannen.

Pierre Bal/edux.

BIETJE.

Jean Baptist en zijn broer Monne leven al jaren
in hun huisje, twee oude vrijgezellen, Jean Baptist
de eeuwige mopperpot, een soort man, die denkt,
dat, wanneer hij de zaak niet regelt, de heele
wereld verkeerd loopt. Monne, een eenvoudig,
wat simpel mannetje, maar die toch een groot
innerlijk leven heeft, een beetje een kunstenaars-
natuur. Zoo leven ze naast elkaar, de een als
notarisklerkje het geld verdienend, mopperend en
pruttelend op zijn broer, die altijd vol vrees is
voor de bulderbast en het huishouden thuis ver-
zorgt, en gelukkig is, wanneer hij eens op de
piano een liedje uit Moeders tijd mag spelen.
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Jean Baptist begrijpt niets van dien broer en
zoo leven ze mopperend en onderworpen naast
elkaar. Maar Bietje, het petekind van Jean Baptist
komt voor Nieuwjaarsdag over uit het Pensionaat,
de beide broers even bezoeken en tijdens dit
bezoek weet zij de oude mopperpot bij te bren-
gen, dat Monne toch nog niet zoo dom is, als
Jean Baptist denkt en als Monne voorstelt hun be-
zittingen bij hun dood aan Bietje te vermaken,
begint Jean Baptist te beseffen dat hij zijn broer
miskend heeft en wij zien op deze Nieuwjaarsdag
twee gelukkige menschen.

Pier re Bal/edux.

Het gezelschap van Pierre Balledux-
geen onbekenden op Rolduc - kwam dit-
maal met een tweetal één-acters, die wel zeer
weinig met elkaar gemeen hadden, tenzij
dat ze beide op dezelfde vlotte wijze ten
tooneele gevoerd werden.

"Het Apostelspel" van Dr. Max Mell is
een modern mysteriespel, waarin de auteur
op een bij alle eenvoud der gebruikte mid-
delen geraffineerde wijze de toeschouwers
de overtuiging tracht bij te brengen, dat
"Gods goedheid oneindig is", en dat Zijn
genade door de tusschenkomst van een reine
ziel zelfs diegenen treft, die Hem sinds lang
de rug toegekeerd hebben.

Dit soort tooneelwerk beleefde de laatste

tientallen jaren een opleving. Het is een
merkwaardige poging om het middeleeuw-
sche mysteriespel te doen herleven met ge-
bruikmaking van hedendaagsche gegevens.

Het stuk voert ons in de bergen, waar een
jong meisje Maria Magdalena met haar
grootvader leeft in een afgelegen huisje.
Het meisje doet niets liever dan in het Evan-
gelie lezen, en in haar naïeve onschuld ver-
wacht ze voortdurend, dat zij op een of an-
dere dag de personen uit het Evangelie nog-
maals op aarde zal zien. Het karakter van
den grootvader is geheel anders dan dat van
zijn kleindochter. Hier een idealisme, naïef
en bijna niet van deze wereld; dáár een
sceptische wereldwijze bedachtzaamheid. In
dit afgesloten wereldje komen dan plotse-
ling twee "roovers" binnenvallen, ruwe ke-
rels. Uit hun woorden blijkt al spoedig,
welke theorieën zij aanhangen: zij willen de
nieuwe heilstaat stichten van het proleta-
riaat, en meenen dit niet beter te kunnen
doen dan door alles te plunderen en in brand
te steken. Ook ditmaal willen ze de beide

menschen dooden en berooven. Als zij ech-



ter van den grootvader hooren, welke illu-
sies Maria Magdalena koestert, besluiten ze
zich uit te geven voor de Apostelen Petrus
cn Johannes. Het meisje gelooft hen, maar
brengt hen in groote verlegenheid, door hun
uitleg te vragen van moeilijkheden in het
Evangelie.

Dan ontwikkelt zich een dialoog tusschen
"Johannes" en het meisje, die eigenlijk de
hoofdzaak van het stuk uitmaakt. Kinderlijk
onbevangen zegt zij hun de waarheid. In de
woorden van het kind klinkt Gods stem
door, en getroffen door Zijn genade vluch-
tcn zij.

Eigenlijk is het stuk geen mysteriespel.
Van een wonder in de eigenlijke zin van het
woord is geen sprake. Dit zou ook te veel
gevergd zijn van den hedendaagschen toe-
schouwer. Het aardige in het spel is echter,
dat er in de oogen van hct jonge meisje wel
een werkelijk wonder plaats vindt. In deze
zin kan men wèl spreken van een mysterie-
spel. Toch heeft deze vondst ook bezwaren.
Het kinderlijke geloof van Maria Magde-
lena is moeilijk te voegen in de omlijsting
van onze hedendaagsche maatschappij. Een
karakter als dit heeft voor ons iets onwer-
kelijks, vreemd afstekend bij de realiteit van
het communisme. Vandaar misschien, dat de
schrijver ook van zijn "roovers" een soort
kruising tusschen het type van een moder-
nen communist en dat van een rooverhoofd-
man uit een sprookje gemaakt heeft? Ook
tegen de houding van den grijsaard steekt
die van het meisje nogal af, meer dan men
zou verwachten in een zoo afgesloten ge-
meenschap als deze.

Dit zijn echter maar kleinigheden, die den
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toehoorder gedurende de opvoering niet hin-
derden. Opmerkelijk is nog, dat het voortdu-
rend aan den toeschouwer overgelaten
wordt, dat wat met slechts enkele woorden
aangeduid wordt, uit te werken cn er de
moraal uit te trekken. Zoo wordt de bekee-
ring van de beide boosdoeners niet uitdruk-
kelijk verhaald, maar wel zeer sterk gesug-
gereerd.

In deze één-acter wordt met eenvoudige
woorden aangeduid de botsing tusschen
twee werelden, die van Liefde en die van de
Haat, waardoor het geheel op een hoog plan
komttestaan.

De spelers hebben zich over het algemeen
zeer goed van hun moeilijke taak gekweten,
al hadden de beide "communisten" mis-
schien wat minder romantisch kunnen zijn.

Als tweede stuk werd opgevoerd de één-
acter "Bietje", een sappig Vlaamsch geval-
letje, dat met veel vaart gespeeld werd.
Twee broers, vrijgezellen op leeftijd, die
altijd kibbelen. Jean Baptiste, een bazige
binnenkamer-potentaat, maar in de grond
toch geen kwade kerel, tyranniseert zoo'n
beetje zijn gevoelig en, muzikaal aangelegden
broer. Als op Nieuwjaarsdag hun nichtje
Bietje, waar ze beiden dolveel van houden,
hen komt feliciteeren, hebben ze juist weer
ruzie. Maar het levenslustige meisje weet
door haar opgewekt woord en haar vroolijk-
heid de. beide broers weer tot elkaar te
brengen.

Het stuk was weinig diepgaand, maar vol
charmante tafereeltjes uit de tijd van onze
grootouders. De costumeering was heel aar-
dig.

H.E.

.. ........



Macbeth (tot Banquo's geest): ..Verschijnt gij weer?.. Weg 1... Weg) (III. 4)
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Macbeth: "De tafel is bezet!" (IlI. 4)

Zondag 30 A pril.

2e Opvoering van "Macbeth"

Heden had de heropvoering plaats van
Shakespeare's drama "Macbeth", thans voor
genoodigden en ten bate van de Bijzondere
Raad der Vereeniging van den H. Vincen-
tius à Paolo voor Kerkrade en Eygelshoven.

Als om 5 uur het scherm opgaat, is de aula
geheel gevuld met een uitgelezen publiek uit
heel Zuid-Limburg.

Vóór 't spel begint heet Dokter M. Lim-.
pens uit Chèvremont, de Voorzitter van ge-
noemde vereeniging, allen welkom en spreekt
een woord van dank tot alle bewoners van
Rolduc, die op een of andere wijze tot deze
opvoering hun medewerking verleenen.

Ook deze reprise werd een succes en is
in sommige opzichten nog beter geslaagd
dan de première van Halfvasten. Van een
nadere bespreking van spel en muziek kun-

nen we afzien, omdat dit reeds in deze ru-
briek onder Halfvasten geschied is.

Onder de pauze was door onze Jeugd-
Conferentie van de Vincentiusver. "H. Don
Bosco" in de gymnastiekzaal een welvoor-
zien buffet aangericht.

Zoo heeft Rolduc weer eens bewezen, dat
het zijn traditie getrouw blijft: ondersteu-
ning verleenen aan den noodlijdenden even-
mensch.

Uitgangsdag, 3e Trimester, 29 Mei.

FILMPROGRAMMA:

1. Tekenfilm.
2. De schrik van wijk zeven.
3. Giovanni de Veroveraar.

Het was eigenlijk te mooi weer om naar de
aula te gaan. Maar tja, er moet ook voor de
noodige ontspanning voor allemaal gezorgd



worden en dan is men meestal op de aula
aangewezen.

Na een kleurenfilmpje van Walt Disney
- wiens roem vooral de laatste tijd gestegen
is - waarin zijn reeds weer vergeten schep-
ping Miekey Mouse als "boatbuilder" op-
treedt, krijgen we een Amcrikaansehe speel-
film te zien, waar de agent James O'Malley
in het middelpunt van de belangstelling en
dus ook van het draaiboek staat. In een

speelfilm is het draaiboek nu eenmaal alles
en er is een groot regisseur voor noodig, om
met een onbenullig draaiboek een goede film
te maken. William Dieterle is er niet in ge-
slaagd een film te maken, die als film op een
hoog peil staat - integendeel. Heel dikwijls
was er absoluut geen beweging in de beel-
den, om van de montage nog maar niet te
spreken. Montage is nu eenmaal de ziel van
de film. Béla Balárs zegt het zoo duidelijk
in zijn recent werk: der Geist des Films,

"W oclurch wird der Film zu einer beson-
deren eigenen Sprache?

1. Durch die Groszaufnahme.

2. Durch die Einstellung.

3. Durch die Montage.

Erst in der Montage, im Rhythmus und in
Assoziationsprozesz der Bildfolge, erscheint
das Wesentliche: die Komposition des
vVerkes".

De eerste twee punten berusten louter op
technische vaardigheid en daarin hebben de
Amerikanen het verbluffend ver geschopt.
Alleen het laatste, de montage, toont ons of
er werkelijk een kunstenaar, een filmer, in
den regisseur schuilt en dat kunnen we, ik
herhaal 't, niet van W. Dieterle zeggen.

Hij laat ons O'Malley (Pat O'Brien) zien,
terwijl hij als een levend wetboek overal de
geringste overtredingen straft. Door een
reeks van voorvalletjes krijgen we al gauw
een indruk van O'Malley, maar de manier
waarop Dieterle ons dat laat zien, is kinder-
achtig. Overigens valt hier niet veel meer
van "de Schrik van Wijk zeven" te vertellen.
Natuurlijk bekeert O'Malley zich en hebben
verscheidene gebeurtenissen plaats, die ons
de limiet van zelfopoffering toonen, waar-
door het happy-end aan deze speelfilm ge-
maakt kan worden. De opmerking: "hij kijkt
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zoo sloom = hij is verliefd" sloeg bijzonder
in. Op zijn tijd een speelfilm zien is ook wel
eens aardig!
Als tweede film kregen wij te zien 't eerste
product van de samenwerking van Duitsch-
land en Italië n.l. Giovanni de Veroveraar.

De historie is vrij ingewikkeld. De film
speelt omstreeks 1500 in Italië. Lombardije
wordt belegerd en 't slot genomen - de
burchtheer sneuvelt en zijn zoon wordt van
het vaderlijk kasteel verdreven door den beo
ruchten Malatesta, den grootmeester van de
gevreesde condotierri's. Deze stond aan 't
hoofd van zijn vrijbuitersscharen en' stelde
zijn politiek van roof en overweldiging ge-
heel in op de vraag, waar en bij wien het
meeste te halen was.

Typisch dat Trenker dit gegeven voor zijn
tendenzfilm heeft gebruikt - misschien had
hij de houding van Italië tijdens de wereld-
oorlog op 't oog. Hoe het ook zij, in die
vrijbuitersscharen van dezen Malatesta be-
vindt zich nu de erfgenaam van Lombardije,
die zich nog steeds de hertog van Lombardo
voelt en er ten slotte in slaagt zijn bezittin-
gen te heroveren. Nu is zijn ideaal: de één-
heid van Italië van Milaan tot Napels toe,
zooals we later in de geschiedenis bij de
Mazzinisten en Risorgimento hetzelfde stre-
ven waarnemen. Dit maakt juist de film tot
een tendenzfilm met alle kwade gevolgen
van dien. Bij een tendenzfilm let men meer
op de idee dan op de vorm waarin men dat
idee giet en dan is de film meestal gedoemd
minderwaardig te worden. Deze veroveraar
trekt zelfs op naar Rome, maar deinst terug
als hij den paus op zijn zetel ziet. Nog veel
gevechten volgen, waarin Giovanni eindelijk
ten onder gaat.

vVe kunnen ons voorstellen, dat deze film
voor de Italianen zeer interessant is, maar
voor ons valt ze haast niet te genieten. Louis
Trenker, die de rol van Giovanni op zich
heeft genomen en tevens regisseur is, heeft
een product samengesteld, dat filmisch van
geenerlei waarde is. Bij een dialoog ziet hij
in, dat de film niet mag blijven stilstaan en
om dat te voorkomen, gebruikt hij de oude,
afgezaagde truc om de camera langzaam ach-
teruit te trekken. De heele film druipt van
de romantiek:

6



a) een meisje, dat met een liedje gezocht
moet worden;

b) datzelfde meisj e is een herderinnetj e
met een mooie pruik op;

c) een vrouw, die Giovanni moet vergif-
tigen, wordt verliefd op hem;

d) op 't critieke moment wordt de held
van de pijnbank bevrijd;

e) de held vermomt zich als pater;
f) de held schermt en wint etc.
Nu zouden desnoods de hkrvoor genoem-

de voorvalletjes interessant tot ons kunnen
worden gebracht, als Trenker zich maar niet
zoo had laten leiden door de gedachte, een
tendenzfilm te maken. In zijn massa-scènes
doet hij aan Cecil de Mille denken en die
zijn dan ook altijd goed.

De ongunstige omstandigheid, dat de ge-
luidslamp brak en daardoor de film voor een
groot gedeelte stom gedraaid werd, heeft er
zeer zeker 't hare toe bijgedragen, dat deze
film over 't algemeen door de Rolduciens
niet geapprecieerd kon worden, temeer wijl
ze het ideaal, dat de Italianen toch altijd be-
zield heeft n.l. "de eenheid van Italië", in de
verste verte niet konden vatten.

Het is interessant te zien, wat een "all-

talkie" is, als de geluidsinstallatie stuk is.
Een "stomme" en een "all-talkie" zijn twee
heel verschillende dingen. Zeer terecht
merkt Walter Ruttman op:

"Der Film hat seine Grenze gesprengt. Die
Stummheit, die bisher die Wurzel seiner un-
nachahnlichen Ausdruckskraft war, die jn-
ternationale Eindeutigkeit seiner Geste, wird
aufgehoben durch den Ton, der sich zu ihm
gesellt. Dasz wir trotzdem an der tönenden
Film glauben, kommt daher, dasz er keines-
wegs eine Erweiterung des stummen Films
ist, sondern eine volkommen neue Kunst-
gattung."

Hierdoor is ~uidelijk, dat 't geluid
essentieel bij een "all-talkie" hoort, het staat
in dienst van de film en daarom is 't ook zoo

jammer, dat. in de film van Trenker de mu-
ziek en zelfs de dans aan haar taak - de
filmkunst dienende taak - onttrokken wer-

den, louter en alleen om de tendenz.
1. S.
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Feestprogramma

bij de plechtige viering van het veer""
tigjarig priester~jubileum en van het
naamfeest van den Hoogeerw. ZeergeI.
Heer Mgr. Ant. van de Venne, Direc""

teur van Rolduc.

NOTRE DAME DE CHÈVREMONT

Geschenk aan den Directeur' bij zijn veertig-jarig
priesterfeest.

Geplaatst in de gevel van 't nieuwe gebouw.



12 Juni:

5.30 Zang- en gymnastiekoefeningen.
7.30 Souper.
8.- Concert in de speelzaal door de

Harmonie van Rolduc.

Programma:

1. Wilhelmus.
2. Sans Souci, mars G. Rénand
3. Sous le Marronnier, fantasie

H. H. Pellegrin.
4. Artin, mars W. J. Benoodt
5. Duo de Concert, voor trompet en

trombone met piano-begeleiding:
Cannivez.

allegro.
len to.
thema.
levariatie.
2e variatie.
3e variatie.
finale (Polacca).

6. Holland jubelt, mars populair
A. J. Maas.

ï. Jubellied P. Zeyen.
8. Simple comme bonjour, mars

H. J. H. Kessels.

9. Die Teufelzunge, solo voor trom-
pet met piano-begeleiding

G. Smiedt.
10. Lève Rolduc.

13 Juni:

8.- H. Mis op te dragen door Z. H.
Exc. Mgr. G. Lemmens, Bisschop
van Roermond. .

H. Communic tot intentie van den
Jubilaris.

Toediening van hEt'ÎH. Vormsel.
"--

10.30 Plechtige Hoogmis op te dragen
door den Hoogeerw. Heer Directeur
met pontificale assistentie van Z. H.
Exc.~G; Lemmens.

12.30 Défilé.
Begroeting van Z. H. Exc. den Bis-
schop en Z. Exc. den Commissaris
der Koningin.
Vrije en orde-oefeningen door dc
leerlingen.
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1.30 Diner.

5.30 CONCERT in de aula door het
Harmonie-Orkest van de Oranje-
Nassau M(jnen te Heerlen.

Programma:

vVilhelmus van Nassauen.
Marche funébre, in memoriam
Mhr. Vaessen Chopin
1. Unvollendete Symphonie F. Schubert

a. Allegro moderato.
b. Andante con moto.

2. Impromptu A. de Boeck
(Klarinet-soli met orkest).

3. Impressions N apolitaines F. Andrieu
a. Farniente.
b. Tarantelle.
(Hobo-solo met orkest).

Pauze.

4. "Achttien honderd en twaalf",
Ouverture Solennelle P. Tschaikowsky
5. Noorweegsche Dansen op. 35

Nos. 2 en 4 . Edv. Grieg
6. Samson et Dahlila St. Saëns
ï. Charm of The Valse A. Winter

Limburgsch Volkslied en
Aan U, 0 Koning der Eeuwen.

8.- Souper.
9.30 Avondgebed, Tantum Ergo.

........



.,
14 Juni:

JOUR DES JEUX.

7.30 H. Mis.

9.15 Begin der "Olympische Spelen".
1.- Diner, waarna voortzetting der

spelen.
4.45 Lof.

Goûter.

5.45 REVUE.

Programma:

Men opent....
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Midsumm ernigh tsdrea}:11.
Geef den man een sigaar (4 bedr.).
Polonaise Brillante.
Suite Rolducienne (3 deelen).
Oude Bekenden....
In het verleden

Ligt het heden.

PRIJSUITDEELIN G.

8.15 Souper.

Dolce far niënte.
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Voetbal

Op Rolduc zijn dit jaar in de voetbalsport
eenige lichtpunten te bespeuren. Vooreerst
is er uiterst sportief en fair gespeeld, waar-
toe alle clubs zonder uitzondering hebben
bijgedragen.

Bovendien is deze sport weer in zeer vele
harten een voorname plaats gaan innemen,
zoodat steeds een aanmoedigend en enthou-
siasmeerend publiek aanwezig was, hetgeen
zeker ten goede komt aan het Rolducsch
elftal.

Ongetwijfeld zijn dit lichtpunten, maar
toch mogen we niet blind blijven voor de
schaduwzijde bij ons geliefd spel!

Hoe is 't immers te verklaren, dat ons
elftal nog geen overwinning heeft wete~ te
behalen op clubs van buiten, tenminste vóór
Sacramentsdag, die ineens een victoriedag
werd voor Rolduc?

De hoofdoorzaak hiervan moet gezocht
worden in het gebrek aan oefening en trai-
ning. Bij ons elftal, bestaande uit individueel
werkelijk zeer goede krachten, is het for-
meele element: het juiste tactische samen-
spel, verdwenen, en dit kan alleen door oefe-

ning ver- en herkregen worden. Sleçh~s één
club had van het begin af i~ziên, waf ge-
stadige training vermag, In toen zij vol-
doende geoefend hadden, bleef het resultaat
bij de beker-wedstrijden dan ook niet uit:

Pantarei toonde zich immers in deze kamp
verreweg de meerdere.

Toen het inter-collegiale voetbal-tournooi,
dank zij de voortvarendheid en toewijding
van onzen Onder-prefect Mhr. Am. Janssen,
de ziel van de Rolducsche voetbalwereld,
eenmaal vastgesteld was, ging ons "natio-
naal" team aan 't trainen, en al was de tijd
van voorbereiding hiervoor veel te kort,
toch is er heel wat bereikt! Vvant wie onze

elf in die finale tegen Sittard aan 't werk
zag moest ongetwijfeld erkennen: dat is een
herborf(n team. Het geheel gaf zoo'n vlot en
aantrekkelijk samenspel ten beste als we.
lange tijd op Rolduc niet meer gezien heb-
ben. De ijverige voorzitter van het "voetbal-
comité", Serv. Maessen, met zijn twee hel-
pers, Paul Jaspers en Eddy Sloekers, verdie-
nen wel de dank van de Rolducsche sport-
liefhebbers, al bleek de tijd te kort om onze
lui het Arsenal-systeem bij te brengen. .

Moge dit succes voor onze jongens een
stimulans zijn om het volgend jaar op tijd
- en liefst van het begin van het seizoen af
- en in alle clubs flink aan te pakken. Im-
mers door ernstige training en oefening moe-
ten de spelers zich de noodige techniek
trachten eigen te maken om tactisch goed te
kunnen spelen.

En dan gaan we met vertrouwen het vol-



gend inter-collegiale tournooi tegemoet, dat,
naar we hopen, een jaarlijksche traditie zal
worden. Immers het tweede tournooi tOeRol-
duc - na het uitstekend geslaagde eerste te
Weert van 1938 -:- heeft wel bèwezen, hoe
dit in de smaak valt van de voetbalminnen-
de jeugd, en dat er aldus een geest van
saamhorigheid gekweekt wordt tusschen
onze Limburgsche Bisschoppelijke Colleges.

Aan de bijzonderheden van deze college-
wedstrijden is elders in dit jaarboek een
afzonderlijk artikel gewijd. We volstaan hier
met het vermelden der uitslagen. In de eer-
ste wedstrijd Roermond-Sittard moest eerst-
genoemde club in Sittard haar meerdere er-
kennen (1-3).
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Daarop volgde de ontmoeting \'" eert-Rol-
duc, waarbij de Weertenaren na verrassend
en voortreffelijk spel 't tenslotte tegen ons
met 0-1 moesten afleggen, een eervolle ne-
derlaag. De finale Rolduc-Sittard werd een
5-1 zege voor Rolduc, dat hiermee de groote
medaille gewonnen heeft.

De Rolducsche c.ompetitie had een vlot
verloop: op schitterende wijze heeft Sparta I,
ongeslagen, beslag weten te leggen op de
kampioenstitel.

Bij de beker-matches was Pan ta rei de ge-
lukkige en in triomf trokken de philosophen
met..het kleinood naar hun Casino!

Minor I bezette in beide gevallen de twee-
de plaats.

WEDSTRIJDEN VAN HET ROLDUCSCH ELFTAL

30 October. gegeven werd. Vooral de voorhoeden van
beide partijen blonken uit, waardoor buiten-
gewoon mooie doelpunten geschapen wer-

Op het eerste gezicht zou men geneigd den.

zijn uit het groot aantal doelpunten op t~ Het spel was slechts eenige minuten aan de
maken, dat het een slappe vert~onin moet gang, toen het schitterend combinatiespel
geweest zijn. Dit was echter nie et geval, van onze rechtsbinnen en midvoor besloten
integendeel het was een zee spannende werd met een ongelooflijk hard en zuiver
wedstrijd, waarbij vlug en open spel te zien schot van verre afstand van onzen midvoor.

Rolduc~R.Ko N. A. C. (7-8).



De keeper viel er wel prachtig naar uit, doch
tevergeefs, de bal verdween in het uiterste
rechter bovenhoekje.

Dit werd den lste klasser te bar. Ze pak-
ken flink aan en met succes: hun rechtsbin-
nnen weet met een hard schot van twee me-
ter afstand gelijk te maken (1-1). Ofschoon
N. A. C. in de aanval blijft, bereiken ze toch
geen resultaat, terwijl er nu en dan eenige
aanvallen van de onzen ondernomen wor-
den, die bijna alle bekroond worden met een
onhoudbaar schot. Zoo zien we achtereen-
volgens doelpunten: de rechtsbinnen, mid-
voor en nog eens de rechtsbinnen.

En toch, zooals gezegd, is ondanks deze
gunstige stand voor Rolduc de tegenpartij
steeds in de aanval. Dit was te wijten aan
het slappe spel en het onvoldoende wegwer-
ken van onze achterhoede, waardoor N.A.C.
telkens terug kwam en zelfs voor de rust de
achterstand wist in te halen. Met 4-4 kwam
het einde van deze eerste mooie helft.

De tweede helft kan het lang niet halen
bij de eerste, hetgeen vooral zijn oorzaak
vindt in een klein ongelukje. Bij een aanval
van Rolduc doet de keeper cen gevaarlijke
uitval, waarbij hij op onzachte wijze in aan-
raking komt met een van onze spelers. Onze
huisdokter adviseert hem het tcrrein te ver-
laten, en inderdaad later blijkt hij zijn arm
gebroken te hebben. N.A.C. speelt met 10
man fanatiek verder, men ziet dat ze on-
danks aUes toch willen winnen. Ze zijn het
dan ook niet altijd eens met de beslissingen
van den scheidsrechter en laten zulks dui-
delijk blijken door openlijk te protesteeren.
Het valt dan ook niet te ontkennen, dat
deze lang niet zoo goed leidt als in de eerste
helft cn fouten begaat.

Rolduc neemt dan twee keer de leiding,
maar onze tegenstanders maken even dik-
wijls gelijk en weten zelfs een voorsprong
te nemen met 6-8. Voordat de scheidsrech-
ter op zijn fluit blaast voor het einde weet
Rolduc de stand nog te brcngen op 7-8.

5 Februari.

R. K. Waubach-Rolduy0'=-6).

Deze nederlaag van Rolduc is voor een
groot deel te wijten aan het veld, dat we-
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gens de drassige bodem zwaar te bespelen
was, en aan het niet voldoende oppompen
van de bal.

De voorhoede voldeed de heele wedstrijd
ondanks het feit, dat er een invaller stond
op de linksbuiten plaats. Van de achterhoede
kan hetzelfde gezegd worden wat de tweede
helft betreft, maar in de eerste beging ze
vele fouten. Ze steunde de voorhoede bijna
niet, lieten bovendien de tegenstanders vrij
spel en begrepen elkaar soms in het geheel
niet, waardoor het goed in vorm zijnde Wau-
bach dan ook een 5-1 voorsprong kon ne-
men.

Reeds na een kwartier spelen doelpunt
Waubach. Onze doelverdediger kon de bal,
die in normale omstandigheden te stoppen
was, wegens de gladheid niet bemachtigen.
\Vaubach is nu absoluut in de meerderheid,
en weet door keurig samenspel een 4-0
voorsprong te behalen. De weinige aanvallen
van de onzen zijn echter ook niet van gevaar
ontbloot en uit een voorzet van rechts weet
onze midvoor ineens te doelpunten. Zal Rol-
duc er nog in slagen de achterstand in te
halen? Wanneer we al onze capaciteiten
aanwenden en een groote dosis geestdrift
aan de dag leggen, wèl! Maar vlak voor rust
is Waubach nog eens gelukkig: 5-1.

Onze spelers trachten een kopje thee naar
binnen te werken, want ze zijn zonder vuur
en moed. Gelukkig zijn er eenige supporters
aanwezig, die een moreele steun voor hen
zijn en hen aanmoedigen: ze hoeven niet te
vcrliezen, wanneer ze maar hun krachten ge-
ven en enthousiast de strijd voortzetten. En
werkelijk, met frissche kracht en nieuwe
moed gaan ze de tweede helft in.

De achterhoedespelers werkten in de
tweede periode als leeuwen, passeerden 2,
3, 4 spelers tot middenveld en plaatsten dan
naar de voorhoede, die voor de rest zorgde.
Deze immers speelde nu in optima forma,
zelfs de invaller! Ze verrasten herhaaldelijk
de tegenstanders. In één woord het elftal
vormde ineens een goed sluitend geheel,
waarin geen enkele zwakke plek meer te be-
speuren was. Met dit sluitend geheel wisten
onze jongens de stand op 7-6 te brengen,
terwijl nog een doelpunt van Waubach op
zeer fortuinlijke wijze verkregen werd en



paal en lat hun dikwijls redding brachten.
Tevreden konden onze spelers, na eerst al
de modder afgewasschen te hebben huis-
waarts keeren.

2 April.

Rolduc-R.K. Waubach (0-7).

Waubach zegevierde volkomen verdiend
over het Rolducsch elftal. Rolduc's spelers
waren stuk voor stuk slechts op dreef, er
was geen enkel lichtpuntje in hun spel te
bemerken. Waubach daarentegen gaf een
buitengewoon mooi spel te zien, terwijl Rol-
duc weer eens demonstreerde, dat zonder
goed samenspel en voldoende oefening niets
te bereiken is. Nadat de rust met 4-0 was
ingegaan, verwachtte men, dat onze jongens
het spel van 5 Febr. op Waubach-terrein
zouden herhalen, maar we werden helaas in
onze verwachtingen teleurgesteld. Met 0-7
kwam het einde van deze overigens faire
wedstrijd.
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COMPETITIE 1938-1939.

lste Klas.

In een spannende kamp, waarbij Pantarei
't langst weerstand bood, heeft Sparta ook
weer dit jaar 't kampioenschap behaald. Na
een overwinning op Minor moest 't met een
gelijk spel tegen Pantarei genoegen nemen.
Pan ta rei verloor echter door eigen schuld
van Minor en kon zood oen de hoogstens
met Sparta gelijk komen. Maar in de wed-
strijd tegen Sparta, welke zeer spannend
was, verloor het, zoodat Sparta ongeslagen
en verdiend kampioen werd.

Minor I-Sparta I (2-4).

Deze eerste competitiewedstrijd is volgens
aller verwachting door de Spartanen ge-
wonnen. Minor speelt met, voor 't grootste
gedeelte, nieuwe spelers, waarin wel is waar
een goeie toekomst mag gezien worden, maar
die dit jaar nog geen succes zullen behalen,
vooral ook omdat de beide andere partijen
uitkomen met spelers, welke reeds vaker
eerste klas-wedstrijden op Rolduc gespeeld
hebben en dus meer geroutineerd zijn.

In het begin van de wedstrijd is Sparta
aanvallend, maar na eenige minuten komt
Minor er beter in. Er is een tijdje een over-
wicht van Minor, maar al spoedig neemt
Sparta het spel in handen. Ze spelen zeer
vlug en beweeglijk, maar men ziet duidelijk,
dat ze lang niet alle krachten inspannen,
dat ze nu reeds zeker zijn van een overwin--
ning. Plotseling een mooie voorzet van
rechts en een hard schot dat Sparta de lei-
ding geeft. Minor doet een tegenprestatie,
door 't spel beter te ontwikkelen, maar voor
de goal van Sparta zijn ze onproductief. Nu
gaat Sparta's rechtervleugel er van door, een
mooie voorzet volgt en de linksbinnen doel-
punt onberispelijk. De rust nadert. Er ont-
staat een misverstand in Sparta's achterhoe-
de, waarvan de Minor-rechtsbinnen profiteert
1-2. De vreugde is echter van korte duur,
want even later schiet de rechtsbuiten van
Sparta het leer scherp in, dat de keeper,
vooral wegens z'n verkeerde opstelling, niet
kan houden. Rust.

Na de rust zit Minor er geweldig op en ze



lossen onhoudbare schoten, maar de paal en
de deklat brengen redding. Minor wordt
hierdoor ontmoedigd, vooral nu ook nog, na
'n mooi staaltje van combinatiespel van
Sparta's binnentrio, de midvoor scoort. 4-l.

Minor is verloren en het spel verslapt aan-
merkelijk. Minor's spil weet echter nog door
'nver boogschot den doelman te verrassen
en de stand op 4--2 te brengen, waarna het
einde komt.

Sparta I-Pa:(1tarei (2-2).

Deze spannende strijd, waarin twee en-
thousiaste partijen op leven en dood elkaar
bevochten, bijgestaan door een schreeuwend,
geestdriftig publiek, eindigde in een draw.
Het gelijke spel geeft de krachtsverhoudin-
gen tamelijk goed weer. Het merkwaardigste
van deze match is wel dat beide partijen
hun eminenten spil missen.

Sparta wint de toss en Pantarei trapt af.
Direct ontwikkelt zich een vlot op- en neer-
gaand, spel. Beide doelen komen beurtelings
in gevaar, maar 't wordt nog afgewcnd.
Plotseling ontstaat er een critiek momcnt
voor 't doel van de oranje-hemden. De
linksbinnen is doorgebroken en een van de
backs trapt de bal, in plaats van corner om
't doelpunt te voorkomen, in z'n eigen doel.
Het gejuich van de Spartanen vermengd
met de aanmoedigende kreten van Pantarei-
lieden kent geen grenzen. Bij 't hooren hier-
van kunnen we wel de hoop koesteren, dat
het oude enthousiasme in de Rolducsche

voetbalwereld weer gaat oplaaien, na jaren
bekoeld te zijn geweest.

Hierna volgen verschillende gevaarlijke
aanvallen van Pantarei. Bij een van deze
ontstaat een schermutseling voor 't doel,
waaruit de midvoor de gelijkmaker in het
net weet te doen belanden. Even later krijgt
dezelfde speler de bal van rechts, perst zich
als 't ware door de backs heen en Pantarei
leidt 2-1 totdat de rust intreedt.

In de tweede helft zet Sparta er direct
alles op, en reeds na eenige minuten spelen,
holt de midvoor als een renpaard achter de
bal aan en jaagt hem met een keihard schot,
vlak boven 't hoofd van dcn keeper in dc
touwen. Nog een tijdje blijft het doel van
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Pantarei in gevaar, waarbij de keeper uit-
blinkt door harde zuivere schoten uit z'n

heiligdom te grabbelen. Nu is 't Pantarei te
veel en de rollen worden omgewisseld. Het
trekt ten aanval. Telkens zitten ze voor

Sparta's doel, maar de keeper, bijgestaan
door de backs, de halflinie en de links-bui-
ten, weten, ook soms geholpen door Vrouwe
Fortuna, tot het einde toe stand te houden.

Werkelijk Sparta's achterhoede bewees hier
degelijk te zijn. Zoo kwam er een einde aan
deze faire en enthousiast gespeelde wed-
strijd.

Pantarci-Minor I (4-5).

Het was een mooie zonnige November-
Zondag waarop, tegen veIer verwachting in,
een geestdriftig spelend Minor een futloos
Pan ta rei wist te overwinnen, hetgeen een
gevoelige les voor deze laatsten is. Door
deze uitslag stijgen Sparta's kansen aan-
merkelijk.

Minor mag veldkeuze doen, hetgeen een
groot voordeel voor hen is, in verband met
de laagstaande zon, en Pantarei trapt af. Er
ontwikkelt zich een kalm spel, zonder vuur,
geestdrift en spanning, waardoor eenige aan-
vallen zonder resultaat eindigen. Plotseling
echter lost de rechtsbinnen van Pantarei een

kalm schot, dat den keeper van Minor te
machtig is. Maar 'dc vreugde is van korte
duur, want even later maakt de keeper van
de Oranjehemden een geweldige fout. Hij
staat bij een van z'n doelpalen en ziet niet
hoe de rechtsbuiten van de tegenpartij met
'n boogschot, dat overigens midden in 't doel
terecht komt, de gelijkmaker fabriceert. Het
spel echter wil maar niet beter worden.
Pan ta rei neemt voor de rust nog eens de lei-
ding door den midvoor, maar de linksbinnen
van Minor brengt de partijen weer op gelijke
voet (2-2).

In de tweede helft zakt het spelpeil van
Pantarei tot een minimum, terwijl Minor
met geestdrift speelt en de overwinning be-
haalt. Bij hun aanvallen is de achterhoede
van Pan ta rei hopeloos in de war, ze loopen
elkaar in de weg en trappen onbehoorlijk
weg. Zoodoende weten linksbinnen en mid-
voor de stand op 2-4 te brengen. De voor-



hoede van Pantarei is ook machteloos, of-
schoon de linksbinnen de achterstand weet

te verkleinen, hetgeen echter niet lang duurt.
Minor's linksbuiten, die vandaag goed op
dreef is, maakt er weer 3-5 van. Nu bereikt

het spelpeil het absolute nulpunt. Vlak voor
het einde echter maakt de linksbinnen van
Pantarei nog 'n doelpunt, en het einde van
deze wedstrijd, waarin Pantarei al z'n zelf-
vertrouwen verloren had, is gekomen.

Sparta I-Minor I (8-3).

In deze zeer laat in het trimester gespeel-
de wedstrijd weet Sparta weer een stap
dichter bij het kampioenschap te komen. Er
bestaat nog slechts een geringe mogelijkheid
dat het hun ontgaan kan. Deze overwinning
is volkomen verdiend, en, indien de keeper
niet zoo'n uitmuntend werk had verricht,
was de nederlaag voor Minor nog grooter
geweest.

In de eerste helft werd er behoorlijk ge-
speeld, maar de tweede helft, toen Sparta's
overwinning vaststond, verliep zeer kalm.

N a de aftrap trekt Sparta reeds dadelijk
ten aanval, en neemt het doel van de tegen-
standers geruime tijd onder vuur. Dank zij

het uitstekende werk van den doelvepdefi-
ger hebben ze dan ook nog geen succes.Î
Minor forceert eenige tegenaanvallen>maar
ze stranden op de achterhoede van S~arta
welke niet wijkt. Spoedig komt er weer een
overwicht van Sparta en ze weten de leiding
te nemen door den linksbinnen. Minor's ach-

terspelers raken geheel van streek, en wer-
ken zoodoende slecht weg, waardoor voor
Sparta kansen geschapen worden, welke het
dankbaar benut. Midvoor en linksbinnen
brengen de stand op 4-0. Voor rust weet
Minor nog bij een mooi opgezette aanval
Sparta's achterhoede en keeper van de wijs
te brengen 4-1.

Minor schijnt na rust iets van plan te zijn.
Er ontwikkelt zich een buitengewoon mooi
spel, met Minor in de meerderheid, waar-
door ze de stand op 4-2 brengen. Maar na
een kwartiertje is Sparta losgewerkt en is
't gedaan met Minor. Linksbinnen en mid-
voor, welke zeer productief zijn, maken
eenige doelpunten. Sparta's achterhoede
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neemt het niet ernstig meer op en speelt de
bal met de hand. De bal komt op de witte
plek te liggen en even later vischt de keeper
hem uit 't net. Even voor het einde weet de
Sparta-rechtsbuiten de stand op 8-3 te
brengen.

Pantarei-Sparta I (3-4).

Sparta heeft dit jaar alweer beslag weten
te leggen op het kal1Jpioenschap door deze
wedstrijd te winnen. Sparta heeft verdiend
gewonnen met een elftal dat één geheel
vormde, hetgeen van Pantarei niet gezegd
kan worden. Hierdoor heeft Pantarei dan

ook de laatste kans op het kampioenschap
voorbij laten gaan.

Het was een spannende wedstrijd, welke
nog mooier zou geweest zijn, indien de
spelers niet zoo zenuwachtig en daardoor
zoo onzeker waren geweest. Vooral Panta-
rei's achterhoede aarzelde wel eens, hetgeen
hen dan ook duur te staan kwam. Eerst

gaat 't spel een tijdje zenuwachtig op en
neer, totdat Sparta's linksbinnen bij een mis-
verstand van de achterhoede over den uit-

loopenden doelverdediger heen plaatst. Het
spel wordt intusschen beter, maar bij een
aanval van Pantarei speelt een speler de bal
met de hand en de bal komt op de elfmeter-
plek te' liggen. Een oogenblik later, een mis-
trap, maar toch rolt de bal in 't Spartadoel.
De vreugde is echter kortstondig, want aan-
gezien Pantarei's verdediging niet safe is,
weet Sparta nog voor rust met eenige doel-
punten een 3-1 voorsprong te nemen.

Eenige oog en blikken nadat de bal weer
aan 't rollen is gebracht brengt de voorhoede
van Sparta door een goed opgezette aanval
de stand op 1-4. Nu gaat Pantarei werken,
maar het is te laat. Sparta's achterhoede
heeft de handen vol, maar ze is niet te pas-
seeren. Plotseling echter schiet de rechtsbin-
nen door vele. spelers heen in doel 2-4.

Pantarei blijft aanvallen, maar hun schoten
missen doel, totdat de rechtsbuiten met een
boogschot er 3-4 van maakt. Pantarei zet
er alles op, maar Sparta houdt stand en

'wordt zoodoende ongeslagen kampioen.
1 Van harte proficiat!
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Hier is de beslissing nog niet gevallen en
het is' moeilijk aan te geven wie de kampioen
zal worden. Sparta 3 moet nog tegen ,Lim-
burgia 2 en zal wel de overwinning behalen.
Minor 3 moet tegcn Klein Rolduc, maar zal 't
allicht' niet zoo gemakkelijk hebben als

Het wordt bijna vervelend elk jaar te Sparta 3. Zouden beide winnen dan krijgen we
moeten vermelden, dat Limburgia hier de een beslissingswedstrijd Sparta 3-Minor 3.
toon aangeeft. Ook ditmaal was het over- De Spartanen hebben dan zeer goede kansen,
tuigend de meerdere, terwijl Minor 2 heele- maar de Minores speelden de laatste wed-
maal niets in te brengen had. Het wist ach- strijd met zeer veel enthousiasme en hadden
tereenvolgens met klinkende cijfers van Mi- bijna gewonnen. Intusschen is de beslissing
nor 2 (5-0) en Sparta 2 (5-0) te winnen. gevallen: Sparta 3 is kampioen. Vermeld
Sparta 2 versloeg daarop Minor 2 en seha- ~ ma~ nog worden dat hier buitengewoon in-
kelde deze club zoodoende practisch uit~) tere$:sante wedstrijden te zien zijn geweest.
maar voor Limburgia moest 't nogmaals de \Ve laten de stand volgen:
vlag strijken met 5-3, waardoor Limburgia
de begeerde titel kreeg. Proficiat!

De stand is hier:
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PANTAREI

te spreken in de bekerwedstrijden. Toch lukt
het Sparta de leiding. en daarna zelfs een
mooie voorsprong te nemen. Maar Minor
weet telkens gelijk te maken, en zelfs. de,
overwinning in de wacht te slepen.

In het begin van de wedstrijd neemt
Sparta de leiding door een mooi schot van
den linksbinnen. Minor onderneemt eenige
tegenaanvallen, evenwel zonder resultaat.
Evenwel weet de midvoor, doordat de kee-
per een fout beging, uit een vrije

~;aJYte

doelpunten. Maar wonder boven wo det be-
gaat z'n collega aan de andere kant delfde
fout en laat ook een verre vrije trap in het
net belanden. Even later maakt de linksbui-

ten van Sparta van dichtbij een doelpunt.
Minor's links- ~m rechtsbuiten zijn zeer goed
op dreef en weten samenspel end beiden een
doelpunt voor. hun rekening te nemen 3-3.

Minor blijft een druk uitoefenen op Sparta
en doordat de achterhoede onvoYdoende

wegwerkt weet het een voorsprong te be-
halen 3-4. ,

Sparta weet echter nog eens gelijk te ko-
men, maar alwéér wordt een vrije trap in
een doelpunt in het voordeel van Minor om-
gezet, waardoor Minor met 5-4 wint en in
de finale komt tegen. . .. misschien Sparta?

BEKER-WEDSTRIJDEN

lste Klas.

Op de beker heeft dit jaar weer Pantarei,
na eerst een goede verandering in 't elftal
te hebbën aangebracht, beslag gelegd. Tegen
aller verwachting in speelde Minor 't klaar
om de eerste wedstrijd op 't nippertje van
Sparta te winnen. In de 2e wedstrijd werd
Sparta overspeeld door een goed geoefend
Pantarei, maar verloor met slechts gering
verschil. In de 3e bekermatch verpletterde
Pantarei zijn tegenstanders met 6-0 en blijft
dus ook dit jaar in 't bezit van de beker.

Sparta I-Minor I (4-5).

Ofschoon Sparta zich in de competitie
overwegend de meerdere heeft getoond van
Minor, moet het toch in deze eerste wed-
strijd om de beker het onderspit delven. In
deze strijd was Sparta niet meer het Sparta
van de kampioenswedstrijden, dat toen een
harmonisch geheel vormde, maar een team,
waarin gedurende een groote helft van de
match de eenheid zoek was. Zoodoende

werd de nederlaag haast onvermijdelijk.
De Minorlui laten nu aanstonds al zien

dat ze van plan zijn een flink woordje mee



Pantarei-Sparta I (5-4)

(op 't 4e lustrumfeest der Missievereeniging).

Pan ta rei heeft deze tweede bekerwedstrijd
verdiend gewonnen, en kan zoodoende de
strijd om de beker aanbinden tegen Minor.
Sparta had de vorm van de kampioenswed-
strijden nog niet heelemaal herkregen, en
Pantarei had eenige wijzigingen aangebracht
waardoor ze de overwinning beha'ald heb-
ben.

Nadat de spelers op het middenveld wa-
ren gaan staan, werd de "Missiebisschop"
per auto naar het veld gebracht. Het was
Sinterklaas in hoogst eigen persoon en z'n
zwart knechtje bracht een nieuwe bal mee.
De Sint verwaardigde zich de aftrap te doen
en aanstonds daarna ontwikkelt zich een
spannende, mooie, faire strijd, waarin de
voorhoede van Pantarei al dadelijk uitblinkt.
Ware de doelverdediger der Spartanen niet
"optima' forma" geweest dan zou Pantarei
zeker een voorsprong genomen hebben. Im-
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mers hun rechtsbinnen schiet van kort bij
geweldig hard in, terwijl even later de rechts-
buiten 'n hard goed gericht schot lost, welke
beide schoten tot een hoekschop gewerkt
worden. Pantarei krijgt in deze periode vele
hoekschoppen te nemen en uit een ervan

'kopt de midvoor schitterend de bal in de
touwen. Even later echter is het Sparta's
midvoor die door de achterhoede heen-
stormt en de stand met 'n mooi schot
gelijk maakt 1-1. Sparta's doel wordt al-
weer onder vuur genomen, maar de achter-

hoede en in laatste instantie de doelverdedi-
ger wijken niet, totdat de linksbinnen onver-
wachts hard maar zuiver doelpunt. .Eenige
minuten later weet de rechtsbuiten uit een
vrije ,schop onhoudbaar in te koppen 3-l.
Maar nu begaat de doelverdediger van de
Oranjemannen een fout en laat een boog-
schot van den linksbuiten over z'n handen
in doel verdwijnen, waarna rust komt met
3-2.



Na rust is het Pantarei dat domineert,
vooral door 't fraaie kopspel. Spart a's rechts-
half is uitgevallen, en Pantarei weet z'n
meerderheid uit te drukken door na een
kwartiertje spelen te doelpunten door hun
linksbuiten. Het spel verslapt zienderoogen
en tot 5 minuten voor einde gebeurt er niets. '
Nu maakt de linksbinnen van Pantarei een
doelpunt, hetwelk geannuleerd wordt. Plot-
seling gaat Sparta er vandoor en in eenige
seconden is de stand, door overrompeling
van de achterhoede, op 4-4 gebracht door
de rechtsbinnen en linksbinnen. De span-
ning stijgt ten top, nog 3 minuten te spelen,
maar de linksbinnen van Pantarei blijft 't
kalmste, passeert de achterhoede en doel-
verdediger en 't is 5-4. Nog twee minuten
zijn te spelen, maar Pantarei is nu niet meer
te overrompelen en komt in de finale.
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het onzekere spel van hun tegenstanders,
niets te doen dan samen te spelen tot eenige
meters voor doel en dan nog eens naar
link~- of rechtsbuiten te passeeren. Pantarei
zal het dan beter doen, wanneer de midvoor

een voorzet van rechts in het
doel loopt. Even later is het-de
rechtsbinnen die met een for-
midabel schot de voorsprong
vergroot 0-2. Pantarei blijft
aanvallen en als de linksbin-
nen, vrij voor doel staande op
ongeoorloofde wijze wordt aan-
gevallen, komt de bal op de
witte plek te liggen. De rechts-
buiten komt uit z'n hoekje en
voltrekt het vonnis. Minor
krijgt hierna alweer eenige
kansen, maar ze schieten slecht
of niet. Pantarei daarentegen

weet zich voor de rust een veilige 4-0 voor-
sprong te verzekeren.

In de tweede helft is de achterhoede van

Minor I-Pantarei (0-6).

Hiermee heeft Pantarei beslag weten te
leggen op de beker. Zooals de cijfers aange-
ven was deze overwinning volkomen ver-
diend, ofschoon Minor in de eerste helft wel
eenige tegenpuntjes verdiende.

De eerste helft heeft een buitengewoon
aardig verloop, omdat beide partijen meestal
om beurten in de aanval zijn, terwijl in de
tweede helft Pantarei absoluut de meerdere
is. Pantarei begint reeds aanstonds goed en .
bestormt het doel van Minor. Er worden
schoten gelost welke rakelings naast of over
vliegen, of ook wel door den doelverdediger,
die fraai werk verricht, gestopt worden.
Minor komt nu weer langzamerhand in de
aanval, maar hun voorhoede weet, ondanks



Pantarei buitengewoon goed op dreef en
vermag Minor's voorhoede niets meer; ze
reagecren bovendien ook niet vlug genoeg
als kansen geboden worden. Pantarei's voor-
hoede daarentegen laat een spelletje zien,
dat er wezen mag, maar ze richten, mede
ook onder de invloed van hun groote voor-
sprong, niet zuiver op doel. Toch weten
midvoor en linksbinnen den doelverdediger
nog eens onhoudbaar te passeeren en de
stand op 0-6 te brengen.

Beide partijen trachtten in deze wedstrijd
hun tegenstanders nog al eens buitenspel
te zetten, maar de scheidsrechter had geen
goeie kijk hierop, waardoor er soms hache-
lijke momenten ontstonden.

Voor de 4e keer in zes jaar werd dus het
kranige Pantarei weer bekerhoudster. Van
harte proficiat!

BEKER- WEDSTRIJDEN.

2e Klas.

De eerste bekerwedstrijd in deze klas ver-
loor Sparta 2 volkomen onverdiend van Mi-
nor 2, dat nu met een niet al te best elftal
in de finale kwam. Sparta, dat evenals Minor
nog altijd niet over voldoende reserves be-
schikt, moet 't tegen Limburgia afleggen met
6-3. Deze club, die tot nu toe in elke wed-
strijd minstens 5 doelpunten scoorde, moet
nu tegen Minor de beker verdedigen. Het
doet dat dan ook, en met succes: 5-0. Jam-
mer, dat Minor, toen 't geen kans meer zag
om te winnen, zich in de 2e helft zoo unfair
en onsportief gedroeg - gelukkig de eerste
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en eenige keer, dat we zulks dit jaar moe-
ten constateeren.

Minor IJ-Sparta IJ (4-3).

Nadat we 's morgens samen de traditio-
neele tocht naar Schaesberg hadden ge-
maakt, bleken deze twee partijen toch nog
over de noodige energie te beschikken om
deze le beker-wedstrijd te spelen. Evenwel
waren de spelers nog vermoeid, waardoor
de wedstrijd veel aan spanning verloor, ter-
wijl de doelverdedigers daarentegen wel

voor sensationeele moment~n zorgden. Mi-
nor heeft eigenlijk iets meer gekregen dan
het verdiende en dezelfde stand ten voor-

deele van Sparta zou beter de verhouding
weergegeven hebben.

Aanvankelijk gaat het spel op en neer,
terwijl Minor het spel open houdt, maar
Sparta zeer kort combineerend samenspeelt.

Voor het doel van Minor is het met çie
achterhoede soms hopeloos gesteld, maar:ie"I

komen er nog zonder kleerscheuren.. af,
vooral door toedoen van den doelverdediger,
die meer met geluk dan door wijsheid z'n
heiligdom schoonhoudt. Minor's linksbuiten
gaat er later van door en passeert Sparta's
doelverdediger. Bij een volgende aanval van
Sparta heeft de doelverdediger van Minor
niet zooveel geluk en de bal huppelt over
z'n handen heen in het doel. De vreugde is
echter van korte duur, want nog voor rust
weet de linksbuiten welke zeer goed op
dreef is, Minor een voorsprong te bezorgen.

N a rust is Sparta voor het grootste ge-
deelte in de aanval. Bij het nemen van een
hoekschop van rechts, maakt Sparta's mid-
voor de mooiste goal van de wedstrijd door
een kopbal. Even later stormt de rechtsbui-
ten op een voorgeschoten bal toe en bezorgt
Sparta de leiding. Minor weet echter, on-
danks een overwicht van Sparta, door een
schot van den rechtsbinnen, gelijk te maken.
De linksbinnen probeert het ook nog eens en
Sparta's doelverdediger laat zoo maar de
bal uit z'n handen in doel vallen. Sparta zet
er alles op, en weet zelfs de bal over de
doellijn te werken, maar een Minorman
trapt hem daar weg, en de scheidsrechter
welke niet al te goed leidde, kende het doel-



punt niet toe. Sparta is ontmoedigd en weet
niet meer gelijk te maken.

Sparta II-Limburgia I (3-6).

Door deze wedstrijd te verliezen heeft
Sparta 11 zich niet weten te handhaven in
de bekerwedstrijden en komt Limburgia I
in de finale uit' tegen Minor II en het heeft
zoodoende de meeste kans.

Limburgia brengt de bal aan het rollen, en
het spel gaat in de eerste minuten op en
neer, terwijl Limburgia eenige hoekschop-
pen weet te f0fceeren, welke echter niets
opleveren. Limburgia gaat ondertusschen
domineeren en de midvoor passeert na 7 mi-
nuten den doelverdediger; onmiddellijk
daarop vergroot de linksbinnen dc score.
Bij een daarop volgende hoekschop ontsnapt
Limburgia aan een groot gevaar, maar na
een kwartiertje heeft het reeds een 3-0 voor-
sprong. Limburgia's rechtsbuiten zorgt voor
eenige gevaarlijke momenten voor Sparta's
doel. In deze periode weet de doelverdedi-

gt;r, welke over het algemeen slecht is,
eenige ballen goed weg te werken. Z'n col-
lega aan de overkant, die ook slecht op
dreef is, laat de bal uit z'n handen vallen en
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de midvoor benut de kans. Dit is een stimu-

lans voor Sparta, eh ~r komen gevaarlijke
aanvallen van hun kant, waarmee de achter-
hoede de grootste moeite heeft, maar ze be-
zwijkt voor de rust niet meer.

Na de hervatting neemt Limburgia het
spel in handen en weet z'n overwinning vei.
lig te stellen. In de eerste minuut lost de
rechtsbinnen een prachtschot, dat rakelings
naast gaat. Maar even later schiet de links-
binnen via het been van den midvoor in.

De midvoor maakt ook nog een doelpunt.
maar eenige onsportieve toeschouwers rol-
den onder 't schieten een andere bal voor

den doelverdediger, die hem greep. De hierop
volgende opgooibal wordt weggewerkt, maar
de bal komt terug en de midvoor schiet
tegen de lat, en de terugspringende bal
wordt ingeschoten door den linksbinnen
5-1. Sparta's rechtsback verhuist naar de

. voorhoede en heeft aanstonds succes. Sparta
gaat domineeren, maar weet nog slechts een-
maal te scoren 5-3. Voor het einde maakt

Limburgia's midvoor echter z'n 4e doelpunt
6-3.

Limburgia I-Minor 11 (5-0).

Het veld is nog nat van de lang verwachte

LlMBURGIA I
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CONCORDIA I

regen en de spelers hebben eenige tijd noo-
dig om er aan te wennen. Limburgia speelt
aanvankelijk met 9 man, maar na vijf minu-
ten zijn beide elftallen compleet. Onderwijl
zijn ze ook reeds een beetje ingespeeld en
Limburgia zet reeds goede aanvallen op. Zij
krijgen een vrije trap te nemen, waaruit de
bal naast gaat. Even later echter maakt hun
rechtsbinnen 't eerste doelpunt uit een pe-
nalty. Daarna neemt 't het spel heel in han-
den, terwijl Minor slechts nu en dan er tus-
schen uittrekt, maar de achterhoede van hun

tegenpartij is niet te passeeren. Vooral de
rechtsback en doelverdediger verrichten
daar goed werk. Limburgia's voorhoede
schiet ook veel beter en nog vóór rust bren-
gen rechtsbinnen en midvoor met goede
schoten de stand op 3-0.

In de 2e helft is Minor veel meer in de
aanval, máar door hun slecht schieten en het

goed wegwerken van de achterhoede weten
ze 't niet tot een doelpunt te brengen.

Dan gaat de rechtsbinnen van Limburgia
er alleen van door en heeft succes: 4-0.
Hierna wordt de linksbuiten van de winnen-

de club vervangen. De invaller zet na een
half uurtje mooi voor, waarop de midvoor
de kans benut: 5-0.

De spelers van Minor krijgen oneenigheid
en Limburgia moet 't ontgelden. Zoowel spe-
lers als supporters van Minor toonen hun
onsportiviteit, maar ook dit blijkt niet de
geschikte methode om een tegenpunt te
krijgen.

Het einde komt dan met ongewijzigde
stand, z09dat Limburgia de beker wint. Onze
hartelijke gelukwenschen!

BEKER- WEDSTRIJDEN.

Klein Rolduc.

Doordat de meeste spelers van Concordia
een heel stuk boven die van Unitas uitstaken,
verschilden de krachtsverhoudingen zeer
sterk en verloren de wedstrijden veel aan
aall-trekkelijkheid. Evenwel moet opgemerkt
worden dat de techniek en taktiek van beide

elftallen op gelijk peil stonden, maar dat
Concordia gezegevierd heeft door de grootere
basis van energie, waarover het beschikte.

Unitas I-Concordia I (0-4).

Unitas speelt met een invaller, maar Con-
cordia is compleet. Het spel dat vertoond
wordt is zeer aantrekkelijk, vooral omdat

7



Unitas in de eerste helft stand weet te hou-

den. Concordia's voorhoede is zeer goed en
het binnen trio is buitengewoon gevaarlijk,
vooral omdat de linksbuiten mooie voorzet-

ten geeft. De doelverdediger moet dan ook
zwichten voor een mooi schot en Concordia

leidt. Unitas zet zeer mooie aanvallen op,
door goed en zuiver samen te spelen, maar
voor het doel vermogen ze niet te schieten.
In de tweede helft is Concordia de sterkere,
maar door hard werken en zwoegen weten
de Unitasmannetjes aanvankelijk nog doel-
punten te verhinderen. Wanneer echter door
het midden trio van Concordia's voorhoede

de stand op 4-0 is gebracht, is Unit as ge-
heel uitgespeeld.

Concordia I-Unitas I (5-0).

In deze tweede bekerwedstrijd biedt Uni-
tas reeds niet meer zooveel weerstand als in
de eerste en met rust is het dan ook reeds

3-0 voor Concordia. Unitas' doelverdediger
is nu veel beter in vorm dan in de vorige
wedstrijd cn weet vele doelpunten te voor-
komen; immers Unitas' achterhoede is niet
bestand tegen de voorhoede van Concordia,

Tennisclub

Moderator: H. Turlings.
Voorzitter: Ch. Gonzales.

Secretaris- Penningm.: Lou
Materieel: le Floris van
mann; 2e Jan Sorbi.

Steenman.

Zinnicq Berg-

Ook dit jaar heeft de Rolducsche tennis-

club R. T. C. niet aan belangstelling - van
dc zijde der Rolduciens tenminste - te kla-
gen gehad. Het ledenaantal is schrikbarend
toegenomen, zoodat dit jaar de twee mate-
rieels hun handen vol hadden. Gelukkig, dat
er nu twee tennisbanen in exploitatie zijn,
zoodat de leden toch nog voldoende beur-
ten krijgen. De ondervinding van dit jaar
heeft ons geleerd, dat voor de functie van
materieel alleen leerlingen met veel vrije tijd
in aanmerking komen. Anders zullen ze zich
vroeg of laat gedwongen zien zich vanwege
studieredenen terug te trekken, zooals dit
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welke zeer goed schieten kan. Toch heeft
Unitas tot het einde toe stand gehouden en
gezorgd dat de spanning en de aantrekke-
lijkheid van de wedstrijd er niet onder leden.
Ze konden echter niet verhinderen dat Con-
coria de stand opvoerde tot 5-0 en zoo de
beker won.

Om de "choc":

Concordia II-Unitas 11 (3-1)

Dit jaar is het Concordia 11 gelukt deze
wedstrijd te winnen en wel in 't laatste ge-
deelte van de tweede helft. De krachten van

beide elftallen waren ongeveer gelijkwaardig,
terwijl de beide backs van Concordia uit-

staken boven die van Unitas, maar omge-
keerd Unitas' doelverdediger de meerdere
was van zijn collega. Unitas nam de leiding
en met rust was de stand 1-1. Tot een

kwartier voor 't einde bleef dit zoo, maar
toen beging de achterhoede van Unitas fou-
ten en de doel verdediger kon de bal niet
meer tegenhouden en de eindstand werd
zoodoende 3-1.

F. H.

R. T. C.

jaar gebeurd is. Gelukkig kon de leemte
direct aangevuld worden.

Als we de blikken cens terugslaan - zoo-

als dat de gewoonte is op 't einde van een
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TENNISCLUBR. T. C.

sport jaar - dan hebben we geen reden om
uitbundig zelfvoldaan te zijn, maar van de
andere kant behoeven we ons ook niet al

te grooteverwijten te maken. Het is ons
gelukt om de gulden middenweg te bewan-
delen.

Verscheidene nieuwe maatregelen zijn ge-
troffen. Een nieuw systeem is ingevoerd ge-
worden n.l. het laddersysteem; waarbij
alleen nog de groote moeilijkheid is om de
juiste volgorde naar de tenniscapaciteiten
der leden vast te stellen. Dit is een questie,
die niet in één-twee-drie opgelost wordt;
iedereen heeft wel eens een "off-day" en
daarnaar mag hij niet beoordeeld worden.
Laten we hopen, dat het nieuwe bestuur
crin moge slagen die juiste volgorde te vin-
den, nu ze de zwakke plekken van de lad-
der, door hun voorgangers met veel kopzor-
gen opgesteld, een jaar lang hebben kunnen
bestudeeren en al te dikwijls ook heeft be-
critiseerd.

Het spelpeil staat niet lager dan de vorige
jaren - integendeel; alleen moeten verschei-
dene leden zich meer toeleggen op hun
back-hand, want het is soms erbarmelijk om
te zien, hoe dergelijke lui met klinkende

cijfers een set verliezen, enkel en alleen om-
dat ze een bal op hun back-hand gespeeld in
de verste verte niet over het net kunnen

krijgen, terwijl ze hun partner tevens alle
kans ontnemen om "spel" te leveren.

Het laddersysteem is niet .het eenigste
nieuwe snufje -- ook de jaarlijksche kam-
pioenswedstrijden werden volgens een heel
nieuw systeem n.l. 'n competitie systeem met
een verliezersronde gespeeld. Hierbij is ge-
bleken, dat velen in het enkelspel een slecht
figuur slaan, terwijl ze overigens tot dc beste
tennissers van de club behooren. vVe zullen

de schuld maar schuiven op het feit, dat er
geen vrije tijd genoeg is op Rolduc om de
leden single te laten spelen. Dat gemis aan
trainen is ook de oorzaak geweest, dat dit
jaar niet tegen buitenclubs gespeeld kon
worden. Degenen, die ons het hardste ver-
wijten maken, dat we geen club uitgenoodigd
hebben (en dat zijn er gelukkig maar heel
weinig) zijn er zelf de oorzaak van. Wil men
wedstrijden spelen, dan moet men ook trai-
nen en als dergelijke leden iemand uitdagen,
verliezen ze op de koop toe ook nog - en
die willen tegen buitenclubs spelen! Ik zeg
dit hier alleen om de leden aan te sporen



toch te gaan trainen, opdat er een kern van
keurtennissers moge ontstaan, die capabel
zijn tegen buitenclubs te spelen en in een
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sportieve geest hun krachten te meten met
die van anderen. Good luck.

Juni 1939. De Secretaris,
LOU STEEN}\lAN.

Hockey- en Cricketclub "Unitas"

Moderator: Drs. J. Titulaer.
Voorzitter: Tom Verdijk-Jan Gelissen.
Secretaris: Paul Begheyn.
Materieel: le Joris van Zinnicq Bergmal1ll
2e Jéróme Souren.

Dit jaar mag een succes genoemd worden,
wat het aantal leden en donateurs betreft.
Niet minder dan 52 leden en 20 donateurs

konden wij boeken, waaronder verschillende
Heeren Leeraren en een ongewoon groot
aantal Heeren philosophen.

Tot onze spijt moeten we echter zeggen,
dat de opkomst bij 't oefenen veel te wen-
schen overliet en 't is te hopen, dat dat het
volgend jaar beter zal gaan. Misschien dat
de leden het oefenen verleerd hebben in de

tijd dat het veld rusten moest.

Over de wedstrijd kunnen wij tevreden
zijn: twee gewonnen en twee gelijk gespeeld,
terwijl geen enkele door ons verloren went

Tom Verdijk moest als Voorzitter in het
begin van dit jaar aftreden, vanwege zijn
drukke bezigheden. In zijn opvolger, Jan
Gelissen, vonden wij gelukkig een zeer goe-
den plaatsvervanger. Dat hij met algemeene
stemmen voor het volgend jaar herkozen
werd bewijst wel, dat de leden zijn werk,
weten te apprecieeren. Aan beide V oorzit-
ters de hartelijke dank voor het vele, dat
zij voor onze club gedaan hebben.

Het is jammer, dat wij niet meer gelegen-
heid krijgen, om clubs hier op Rolduc uit te
noodigen. Dit zou zeker het enthousiasme
van de leden en de belangstelling voor deze
mooie sport verhoogen.



Ook is het te betreuren, dat het Regle-
ment van Rolduc het spelen van een uit-
wedstrijd heeft bepaald op slechts één maal
per jaar. Wanneer dit meermalen mogelijk
was, dan zou dit ongetwijfeld het sportieve
contact met de "buitenwereld" versterken.

Wij kunnen ons dus bij het vorig jaarver-
slag aansluiten, wat betreft het groeien van
de belangstelling voor hockey, het daadwer-
kelijk meewerken van de leden is jammer
genoeg achteruitgegaan.

Wij hopen en wenschen, dat dat 't ko-
mende jaar zal verbeteren. Zou dit het ge-
val zijn, dan lijdt het geen twijfel, of Unitas
gaat een mooie toekomst tegemoet.

Unitas, vooruit!!
P. B.

Unitas-Heerlen (5-1).

1 Octobcr.

De eerste match van dit jaar hebben we
dus gewonnen, en we mogen wel zeggen:
verdiend gewonnen. Toch mogen we hier-
door niet verwaand worden. "Eerste gewin
is kattengespin", zegt het spreekwoord en
eerst als wij tegen andere clubs zonder in-
vallers spelen (Heerlen had verschillende in-
vallers), en daarvan winnen, kunnen wij wat
meer zeggen van dit elftal, zoo geheel anders
als dat van het vorig jaar.

Deze match was niet erg interessant. Uni-
tas was te zeer in de meerderheid.

Zat in het heele elftal meer "Schwung"
dan in dat van het vorige jaar, de voorhoede
onderscheidde zich vooral, zoodat reeds in
de eerste tien minuten de stand 1-0 voor
Unitas werd.

Ook de andere twintig minuten voor de
rust werd voornamelijk op Heerlen's helft
gespeeld en Heerlen had 't dan ook alleen
aan zijn uitmuntenden keeper te danken, dat
de rust slechts met 3-0 voor Roldue inging.
Van deze drie doelpunten was het laatste
buitenspel geweest, maar desondanks toch
toegekend.

Na rust kwam Heerlen wat meer opzetten
en zelfs wist het, door een misverstand in
onze achterhoede, de stand te brengen op
3-1.
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Nu kwam Rolduc weer in actie en zettc
kort na elkaar 3 goals, waarvan er één we-
gens buitenspel geannuleerd werd.

Het laatste kwartier bracht geen resulta-
ten. Onze voorspelers werkten toen te veel
op eigen kracht, zoodat de Heerlensche ach-
terhoede de aanvallen zonder al te veel
moeite wist te onderbreken.

Zoo eindigde deze zoo al niet interessante,
dan toch faire match met een 5-1 overwin-
ning voor Unitas.

P. B.

Unitas-M. H. C. (3-3).

6 November.

Vandaag hadden we Maastricht tot gast.
Ze waren gekomen met ecn combinatie
van het eerste en tweede elftal, terwijl zij
de vastc overtuiging hadden revanche te
kunnen ncmen voor hun nederlaag van het
vorig jaar. Wij van onze kant speelden met
3 invallers.

Aangezien Maastricht zoo buitengewoon
goed op tijd was, konden wij spoedig met
de wedstrijd beginnen.

De eerste helft leverde niet veel bijzon-
ders op, wat spel betreft. De taktiek van
Maastricht was goed, die van ons .ontwik-
kelde zich pas na rust.

Roeds 10 minuten na de begin-bully nam
M. H. C. de leiding met 1-0.

Na een tijd lang op het midden van het
veld gespeeld te hebben, kreeg onze links-
buiten de bal, die hij met een pracht-slag in
de goal van Maastricht wist te werken 1-1,
met welke stand de rust inging.

Tijdens de rust lieten onze gasten hun
punt annulleeren, vanwege shout. Ook spra-
ken ze toen de hoop uit, ons ook eens in de
Maasstad te kunnen begroeten, in welke
hoop Unitas deelt.

De tweede helft, die dus inging met een
stand van 1-0 voor Unitas, gaf goed spel te
zien van beide kanten. Maastrichts voorhoede
werkte veel beter samen dan in de eerste

helft en het duurde niet lang, of de gelijk-
maker was gescoord.

M. H. C. kwam nu pas goed in actie cn
wist spoedig nog twee goals te maken, welke



stand bleef tot 10 minuten voor tijd.
Uinitas komt dan geweldig opzetten, de

vcrdediging van Maastricht kan geen stand-
houden: 3-2 voor Maastricht.

Nadat weer bully was genomen, wist Rol-
duc binnen vijf minuten de gelijkmaker te
scoren, zoodat de eindstand luidt: 3-3.

Met dit resultaat mogen we tevreden zijn,
temeer daar het derde doelpunt van onze
gasten werd toegekend, ondanks dat toen
vicr van hun spelers buitenspel stonden.

Met spanning zicn wij een eventueele
wedstrijd in Maastricht tegemoet.

P. B.

Grashoppers-Unitas (1-1).

5 Februari.

Vandaag konden wij na veel moeilijkhe-
den een uitmatch spelen in Brunssum. Bijna
hadden we nog niet kunnen gaan, daar de
keeper en nog een paar spelers niet mee
konden doen vanwege ziekte en voetballen.

Rolduc's elftal speelde vandaag n.l. tegen
Waubaeh, waardoor de hockey-club zijn
links-buiten moest afstaan.

Maar we vertrokken dan toch onder het
diner.

Nadat wij eerst Waubaeh bij een rondrit
hadden bewonderd - de voetballers konden
het veld niet vinden - kwamen we na 'n
voorspoedige "reis" in Brunssum aan.

Na ons omgekleed te hebben, betraden
we een vrij modderig veld, dat het spelen
niet vergemakkelijkte. Het was veel te
"zwaar" .

De eerste helft was Unitas verreweg de
meerdere. Slechts één maal wisten onze gas-
heeren in onze slagcirkel te komen. De rust
stand, 1-0 voor Rolduc, gaf dan ook heel
slech t de verhouding weer. vVas het veld
goed geweest, dan waren de Grashoppers
er ongetwijfeld niet zoo genadig van afge-
komen.

De tweede helft kwam er bij ons een inzin-
king, zoodat de gastheeren wat meer op onze
helft speelden en er zelfs enkele spannende
momenten voor ons doel ontstonden. Na een
kwartier hadden we ons in zooverre her-
steld, dat we weer de sterkeren waren, of-
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schoon wij het peil van de eerste helft niet
bereikten. Vermoeidheid door het te zware
veld en de weinige gelegenheid om te trai-
nen, die we hadden gehad, waren hiervan
vooral de oorzaak. 7 Minuten vóór tijd kon-
den de gastheeren zelfs scoren door ecn
vergissing van onze half-linie, zoodat dc
eindstand 1-1 was.

Hadden onze tegenstanders niet zoo ge-
vloekt en was het dames-publiek wat fairder
geweest, dan had het ondanks het veld een
aardige match kunnen zijn.

P. B.

Unitas-Carillon (5-0).

21 Mei.

Mooi op tijd kwamen onze gasten, onder
aanvoering van onzen oud-Voorzitter Matje
Schenk, aan. Voor de match werd aan
Matje, als dank voor zijn vele verdiensten
voor Unit as, een aardige surprise in de vorm
van een schilderij overhandigd, terwijl onze
tegenwoordige Voorzitter een toepasselijk
woord tot hem richtte.

De match nam direct hierop een aanvang.
Unitas was verreweg de meerderc en al
spoedig was de eerste goal gemaakt door
een mooi samenspel van de voorhoede: 1-0.

Een tweede doelpunt volgde spoedig 2-0.
Dan komt Maastricht opzetten, ze weten

door te breken, passeeren den keeper -
maar het doelpunt wordt geannuleerd we-
gens buitenspel.

Roldue begint dan weer en weet de stand
op 3-0 te brengen, waarmee de rust ingaat.

Na de rust weten de gastheeren de stand
op 5-0 te brengen, waarna einde werd ge-
floten.

Hiermede was deze sportieve match, aan
welke sportiviteit onze vorige tegenstanders
een voorbeeld kunnen nemen, ten einde.

Daar beide partijen met invallers moesten
spelen en Rolduc te zeer de meerdere was,
kan deze match niet erg spannend genoemd
worden. Een volgenden keer zal het met de
volledige eftallen ongetwijfeld beter gaan.

P. B.



SCHOOLJAAR 1938-1939
... ............

Leerarencorps
I. Priesterleeraren. Flecken J. J. 1935.

Vogels J. A. H. 1935.
Waterval J. M. J. 1935.
Scnden J. F. J. E. 1936.
Coenen C. H. 1937.
Houben P. J. 1937.
Heynen P. J. 1938.
Sçhrijen J. H. 1938.

van de Venne Mgr. A. J. M. H., Directeur.
Benoemd 1898.

Jacobs Dr. J. W. J. J. 1905.
Everts Dr. P. E. 1912.
Deumens Dr. A. 1. 1. 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. 1. H. 1916.
Brouwers Drs. G. 1. J. 1917.
Zuylen A. H. H. J. 1922.
St roux Drs. F. A. A. 1923.
Boosten Dr. J. P. 1924.
Turlings H. J. H. 1924.
Pop Dr. 1. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1927.
Castermans Drs. P. G. F. 1928.
Janssen A. J. A. 1928.
Peeters A. M. J. 1. 1928.
Titulaer Drs. J. J. B. 1929.
Bohnen J. H. J. 1930.
Damen J. W. 1. 1932.
Geurts Drs. P. H. J. M. 1932.
Janssen J. A. E. J. 1932.
Jansen J. E. P. M. 1933.
Jenniskens J. Ch. W. 1934.
Meisen P. J. W. 1934.

11. Leekenleeraren.

Eck P. J. A. 1910.
Vaessen J. H. 1921. t
Ross Drs. A. 1. H. 1924.
Willems G. H. 1926.
van Can Dr. H. 1. M. 1928.
Burgers Dr. W. A. M. 1929.
de Groot C. A. J. 1930.

S~lman Dr. J. 1933.
Vcldman D. J. 1935.
L~ger G. J. M. 1935.
van Loo E. M. 1939.

111. Onderwijzers voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922 (hoofd).
Grouls M. 1938.

IV. Muziekleeraren.

Zeyen P. 1901.
Noë J. H. 1937.

......



Leerlingen van het

104

schooljaar 1938-1939.

Philosophie Supérieure
den Boer Joop, Gennep.
van der Bruggen Piet, Sittard.
Delissen Theo, Houthem-St. Gerlach.
Dirix Léon, Heerlen.
Geerits Willy,- Blerick.
Hannen Pierre, Heythuysen.
Houben Tonny, Roermond.
Jochems Pierre, Maasbracht.
Joosten Louis, Grathem.
Keulen Jan, Bin~elrade.
Lebens Albert, Tegelen.
Linssen Joseph, Maasbracht.
Litjens Harry, Venray.

Lumey Hubert, Simpelveld.
Maessen Servais, Posterholt.
Marcus Gerard, Gulpen.
Meens Eugène, Klimmen.
Paes Willy, Chèvremont-Kerkradc.
Pieters Paul, Heerlen.
van de Schoor Willy, Heythuysen.
Schoren Piet, Maasniel.
Schrijnemakers Arthur, Geleen.
Swenker Martin, Eindhoven.
Thijssens Charles, Roermond.
Wassen berg Jan, Roermond.
van de Weyer Frans, Bingelrade.

Philosophie Inférieure
van Aken * Lambert, Broekhem-Houthem.
Beunen '-, Jacques, Roosteren.

Brounts * Johan, Maastricht.

Oelahaye Frits, Nuth.

* Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1938-1939.



Ernst * Pierre, Epen (1.).
Gelissen Jan, Sittard.
van Hees ':' Gerard, Velden.
Hendriks Frans, Kerkrade.
Hensels * Johan, Maastricht.
Op Hey * Bernard, Baexem.
Hommes Guillaume, Maastricht.
Loenen Jo, Venray.
Mohr * Jacques, Epen (1.).
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Paes Karel, Spekholzerheide.
Ramaekers * Matthieu, Weert.

Seegers ,~ Henri, Stevensweert.
van Uden * Louis, Nederweert.
Vroemen * Frans, Reuver.

Wiertz * Willy, Kerkrade.
Willems * Antoon, Mook,

Wolfs Antoine, Eysden.

Serninarie-Gyrnnasi urn

Bertels Hans, Deventer.
Caminada Leo, 's-Gravenhage.
Camps Peter, Heerlen.
Edixhoven * Jan, Eygelshoven.
Janssen Leo, Weert.
Jaspers Paul, Klimmen.
Kuypers Hans, Chèvremont-Kerkrade.
van Loo Otto, Kerkrade.
Lucassen Antoon, Venray.

6de Klas.

van der Meulen Frans, Kerkrade.
Nelissen Antoon, Beltrum bij Groenlo.
Peters ,~ Wim, Loo bij Duiven.
van Riet, Jan, Stevensweert.
Schoemaker Herman, Deventer.
Tielens George, Maastricht.
Verhey Henk, Didam.
Weyenborg Adriaan, Lichtenvoorde.
Wintgens Dirk, Heerlen.



van den Assum Ferdinand, Dongen.
Augustus Louis, Kerkrade.

Berndsen ~, Harry, Beek bij Didam (Gld.).
de Bruyckere Gerard, Oostburg.
Burm Andreas, Nieuw-Namen.
Drijkoningen ,~ Jan, Heerlen.
Hermans Léon, Nuth.
Huijts Joseph, Voerendaal.
Janse ~, Guus, Breda.
Jaspers Matthieu, Klimmen.
Meens Henri, Berg en Terblijt.
Mertens Joseph, Mechelen (L.).
Nelissen ,~ Theo, Beltrum bij Groenlo.
Nolet Jan, Oldenzaal.

America Albert, Nuth.
Bischoff Hubert, Kerkrade.
Burgers Carel, Arnhem.
Corsius Henny, Maastricht.
Crombach Leo, Vaals.
Emondts Paul, Terwinselen.

Erens José, Schaesberg.
Fleuren ':' Jacques, Swolgen.
Grond Jan, Amsterdam.
van der Hart Jan, Venlo.

Herrpans ,~ Tonny, Sittard.
Huurman Jacques, Deventer.
Jansen Frits, Kloosterburen.

Batenburg Karel, Amersfoort.
Busch Jan, Dordrecht.

à Campo Emile, 's-Gravenhage.
Cremers Alfons, Heerlen.
Crijns Leo, Nuth.
Everts Piet, Raalte.

Geilenkirchen ~, Willy, Kerkrade.

de Groot Willy, Gennep.
Hartmann Henri, Oost-Eysden.
van Hegelsom Leo, Grubbenvorst.

Hellendoorn John, Tandjoeng Enim. (S.O.K.)
van Hoef Pierre, Wessem.
Hoogstraten Jacques, Deventer.
Koonings Jan, Eindhoven.
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5de Klas.

Nijst Leo, Kerkrade.
Paulissen Joseph, Kerkrade.
Penders Joseph, Voerendaal.
Pinckaerts Piet, Maastricht.
Salemans Bart, Amstenradc.
van Sambeek ~, Martin, Veldhoven.
Schoemaker Joseph, Deventer.
Slangen" Pierre, Heerlen.
Starmans Joseph, Nuth.
Verhaak Christ, Zevenbergsche Hoek.
Verheyen Frans, Erp.
Verhoeckx Dries, Blerick.
van Waes Johan, Zuiddorpe.
\Ventholt Antoon, Groenlo.

4de Klas.

Janssen Wim, Nijmegen.
Jongen Eugène, Kerkrade.
Maes Joseph, Nuth.
Nolet Joep, Amsterdam.
Roex Heiny, Rimburg.
Scholtens Roeland, Deventer.
Starmans Louis, Nuth.
Starmans Max, Nuth.
Theunissen Pierre, Eysden.
Vaessen Jackie, Kerkrade.
van Wessum Jaap, Wateringen.
Wijffels Carlos, Westdorpe.

3de Klas.

Korsten ':' Wim, Grubbenvorst.
Koten Paul, Amstenrade.

Loyson Piet, Nieuwenhagen.
van der Meulen Leo, Kerkrade.
van Meyel ':' Jan, 's-Gravenhage.
Pierey Leo, Wittem.
Salemans Harry, Amstenradc.
van Schagen Fred, Palembang.
van Thiel Wim, Tilburg.
Tielens Flip, Maastricht.
Verhaak Rein, Zevenbergsche Hoek.
V oncken Nico, Heerlerheide.
Willemse Paul, Eygelshoven.
van Zinnicq Bergmann Floris, Vugt.



2de Klas, lste Afd.
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Adriaansens Wim, Walsoorden.
Bergstein Frits, Lutterade. i-
van den Broek '-, Martin, Venlo.
Elders Jaap, Bovenkarspel.
I-Iermesdorf Godfried, Nijmegen.
Heyltjes Wim, Kerkrade.
Humme Herman, Gennep.
Lacroix Pierre, Gulpen.

Loyson Wim. Nieuwenhagen.
Moonen * Joseph, Hulsberg.
Oosterholt Gerard, Grocnlo.
Roukens Jan, Kerkrade.
Stroy Gerard, Venlo.
Tromp Hans, Sneek.
WetzeIs Nico, Bleyerheidc.
Wortelbocr Gerard, Groningen.

2de Klas, 2de Afd.

van Amersfoort Steef, den Helder.
Bertels Frans, Deventer.
Crolla George, Valkcnburg.
Everts Hans, Raalte.
Hermesdorf Peter, Nijmegen.
Hocfnagels Karel, Blcyerheidc.
Hunink RudoJf, Deventer.
van Loo Eduard, Kerkrade.

Offermans Justin, Kerkrade.
Quaedvlieg Joseph, Noorbeek.
Ruiters Joseph, Kerkrade.
Sijpkens Tiddo, Bussum.
Vullinghs Piet, Sevenum.
van Workum Matthieu, Lawang
van Wijck Wim, Nijmegen.

(0. Java).

lste Klas, lste Afd.

Beerman Joop, Apeldoorn.
Bergstein Nico, Kerkrade.
Bergstein Peter, Lutterade.
Caminada Bernard, 's-Gravenhage.
Cobbenhagen Clemens, Gulpen.
Crapels " Johan, Vacsrade-Nuth.
Dohmen August, Kerkrade.
Elders ,;, Leo, Bovenkarspel.
Frantzen * Joseph, Kerkrade.
Gabriels Eugène, Enschede.
Hartong Guus, Kcdiri.

Hermans * Henri, Kerkrade.
Hermans ,~ Hein, Kerkrade.
Hunink Nol, Deventer.
Lamberti ,~Eduard, Maastricht.
Opfergelt Frits, Eygelshoven.
Pcndcrs " Hubert, V ocrendaal.
Roex Willy, Gulpen.
Rutten Gerard, Eygelshoven.
Vorage Victor, Kerkrade.
Vijgen Joseph, Schaesberg.
van Wersch Nico, Simpeivcid.

Bcekman Piet, 's-Gra-xcnhage.
Eck Hubert, Kerkrade.
van Hapert Hein, Eindhoven.
Hoogstraten Wijnand, Deventer.
Kustermans André, den Dungen.
van der Mast Eduard, Heerlen.
Philips RudoJf, Valken burg (L.).
Plantz '-, Irving, St. Maarten (W. Indië).
van Pol * Leo, Buggenum.
Poyck '-,Guus, Kerkrade.

lste Klas, 2de Afd.

Roelofs Michel, Sittard.
Schneider Willem, Hengelo.
van Slagmaat * Chris, Utrecht.
Vaessen '-,Frans, Kerkrade.
Voragc Constant, Kerkrade.
Vullinghs Hubert, Horst.
van Wacs * Frans, Westdorpe.
Werry Joseph, Spekholzerheide.
van Woensel " Lou, 's-Gravenhage.
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Hoogere Burgerschool A.

5de Klas A.

Adriáansens Theo, \Valsoorden.
Begheyn Paul, Nieuwenhagen.
Bruykers Henri, Brunssum.
Bubenik László, Amsterdam.
Cremers Pierre, Maastricht.
van Hapert André, Eindhoven.
Hunink Anton, Wij he.

Mutsa~rts Paul, Tilburg.
Nijdam Mannus, Weenen.
Reuwer Wim, Ootmarsurn.
Sorbi Pol, \Vassenaar.
Verdijk Tom, Eindhoven.
de Vet Walter, Gilze.
Willemsen Piet, Doesburg.

4de Klas A.

Camps ,~ Marius, Heerlen.
Dirken Frans, Simpelveld.
Hoogstraten Jan, Deventer.
Janssen Flip, Nijmegen.

Otto Frits, Rimburg.
van der Sman Nico, Heemstede.

Systermans Antoon, Valken burg (L.).
Verbugt Henri, Liessel.
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Hoogere Burgerschool B.

5de Klas B.

Burgers Ben, Eindhoven.
Fleischeuer Bob, Maastricht.
Geelen Hein, Kerkrade.
Gonzales Charles, Batavia.
Hoogenbosch Jan, den Helder.
Hoynck van Papendrecht Adri,
Lokin Jan, Amsterdam.
Motké Piet, Breda.
Motké Wim, Breda.

Schweigmann Clemens, Huizum bij
Leeuwarden.

Bergeijk.

Sikkes .Folkert, Gulpen.
Slockers Eddy, Emmastad (Curaçao).
Snijders Edgard, Nieuwenhagen.
Snijders Léon, Nieuwenhagen.
Stein Wim, Lonneker.
Tromp Johan, Sneek.
Tunnissen Alfons, OeHelt.

4 de Klas B.

Adriaansens Louis, Walsoorden.
Akkermans Denis, Rotterdam.
Boosten " Theo, Maastricht.
Coppes Leo, Enschede.
Coppes Theo, Enschede.
Crijns Alfons, Rumpen-Brunssum.
Dcmonte Louis, Weert.
Dongelmans Leo, Abcoude.
Feitz Winny, Apeldoorn.

Hermans Antoon, Breda.
von Hoegen Hans, Kerkrade.
I-Iulshof Theo, Lichtenvoorcie.
Jaartsveld Jan, Groenlo.
Leygraaf Jan, Venlo.
Luyckx '. Rein, Hoorn.
Retèl Gust, vVeltevreden.
Rompen Joseph, Vijlen.
Schoemaker Wim, Deventer.



Schormans Joseph, Nieuwenhagen.
Schwering ':' Jan, Hilversum.
Smit Jan, Deventer.
van de Venne Paul, Nijmegen.
Vullinghs Henk, Horst.
van Zinnicq Bergmann Joris, Vugt.

3de Klas, lste Afd.

Drenth Bernard, Oude-Pekela.
de Haes Joseph, Echt.
van der Lande Piet, Devcnter.
Pinckaerts Gust, Maastricht.
Post '-, Coen, Nieuwerkerk a. d. IJsel.
Puylaert Etienne, Zuiddorpe.
Rijsemus Herman, Semarang.
Schoemaker Broos, Deventer.
Schoemaker Paul, Deventer.
van Soest Henk, Utrecht.
Steemers Nico, Zutphen.
Stein Harry, Lonneker.
Többen Huby, Leeuwarden.
Vromen Antoon, Brunssum.
Vullinghs Fon, Horst.
vVeyenborg Jan, Lichtenvoorde.
\Veyerhorst '-, Walter, Heerlen.
Willems '-, Eugène, Maastricht.
vVortelboer George, Sappemeer.

3de Klas, 2de Afd.

Beckers August, Ubach o. Worms.
van de Berg Arnold, Hoensbroek.
Borgart ':' George, Maastricht.
van den Brekel ':' Joseph, Tilburg.
Clevers Joseph, Kerkrade.
Coenen Jan, Medan.
Coencn René, Medan.
Dcchcsne Bartho, Leeuwarden.
Dongelmans Nico, Abcoude.
van Dullemen ':' Henk, Tilburg.
Fliek Jan, Broekhem-Valkenburg (L.).
Gcilenkirchen Freddy, Kerkrade.
Gilisscn Alfons, Heerlen.
van. Ginneken Karel, Zundert.
van Heeswijk Cor, Best.
Horbach Paul, Gulpen.
Marinus Wim, Maastricht.
Mulder '-, Jan, Bathmen bij Deventer.
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2de Klas, lste Afd.

Adriaansens Paul, Walsoorden.
Bos Johan, Rottum.
Bruinsma Gerrie, BolswarcI.

Cobbenhagen Frans, Gulpen.
Dierkes Frans, vVageningen.
Ebus Frans, Venlo.
Flint Johan, \Vinschoten.
Franssen '-, Theo, Venlo.
Haagmans Willy, Kerkrade.
Hartong Herry, Kediri.
Janssen Piet, Nijmegen.
Könning ':' Ben, Ulft.
Maas Christ, Waalwijk.
van der Meer ':' Bauke, Kerkrade.
Roelofs Theo, Sittard.
Russel Ferdie, Weert.
Schoemaker Hans, Deventer.
Schütz ':' Nico, Berlijn.
Souren Jéröme, Vaals.
Verhoef Johan, Waalwijk.
Voncken Wijnand, Oosterhout.
van Wayenburg Karel, Nijmegen.
\Villemse Henk, Wassenaar.

2de Klas, 2de Afd.

Baken Jasper, Valkenswaard.
van Bladel Heinz, Eygelshoven.
Bos Petrus, Wehe.
Dechesne Clemens, Leeuwarden.
Driessen Martin, Blerick.
van Esser '-, Paul, Roermond.
Flint Theo, Winschoten.
van Haagen Arnold, Beneden-Leeuwen.
de Haes Antoon, Echt.
Hillege Bernard, Dordrecht.
Knols '-, Gust, Maastricht.
Lardinois Pierre, Noorbeek.
Maes Marccl, Nuth.
van Pol Piet, Buggenum.
van Ruitenbeek Gerard, 's-Gravenhage.
Savelsbergh ':' Joseph, Heerlen.
Verkuyl Gidi, 's-Gravenhage.
Vogt Johan, Dokkum.
Vijgen ':' Edgard, Heerlen.
Westerwoudt Felix, Bussum.
vVillems " Paul, Kerkrade.

van der Winkel Carel, Singkep (N.O.I.).



lste Klas, lste Afd.

van Esch ':' Kees, 's-Hertogenbosch.
Esser ':' Jan, Princenhage.
de Haes Wim, Echt.
Hartong Hans, Kediri.
Henquet Henri, Eysden.
von Heyden Jhr. Wennemar, Haaksbergen.
Hillege ':' Hendrik, Dordrecht.
Janssen Adri, Cheribon.
Ka,men Herman, Vierlingsbeek.
Keijzer Toon, Eindhoven.
Könning ':' Theo, UI ft.
Lion ':' Govert, Batavia.
van der Meer Bouke, Raaite.
Mosmüller Guillaume, Nieuwenhagen.
Ot jens Henk, Dongen.
van Ruitenbeek '-, Martin, 's-Gravenhage.
Schütz '-, Bertie, Berlijn.
van der Sman * Jan, Heemstede.
Smeets Léon, Valkenburg (L.).
Sorbi '-, Jan, Wassenaar.
Symons Jérome, Menado.
Többen Toon, Leeuwarden.
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van den Toorn Frans, Schiedam.
Windels '-, Alfons, Heerlen.

lste Klas, 2de Afd.

Beuting Herman, Enschede.
Bruns Gerard, Lobith.
Burgers '-, Frans, Eindhoven.
Cremers ':' Jan, Heerlen.
Dresen George, Eygelshoven.
Dresen Jacques, Eygelshoven.
Eck ':' Paul, Kerkrade.

de Goey Jan, Udenhout.
van Heeswijk Willy, Best.
Jaartsveld ':' Henri, Apeldoorn.
Juten '-, Kees, Bergen op Zoom.
Leenders ':' Henk, Nijmegen.
van Munster ':' Jan, Zwolle.
Schwering ':' Nico, Hilversum.
Sen den Herman, Kerkrade.
Vermeulen André, Bilthoven.
van Wessum '-, Henk, Wateringen.
de vVit ,~ Gerard, Steenbergen.
Wijnen Jacques, Simpelveld.

Voorbereidende Klas

lste Afd.

Bergstein ,~ Aloys, Kerkrade.
Billekens '-, Jan, Sevenum.
Bos Johan, Wehe.
van den Brekel ':' Harry, Hilversum.
van den Brekel ':' Karel, Hilversum.
Budé ':' Harry, Beek (L.).
Caminada ':' Jan, 's-Gravenhage.
Caminada '-, Johan, 's-Gravenhage.
Cobben '-, Jan, Beek (L.).
Coenen ,~ Gerd, Uden.
Geers ':' J aeques, Budel.
de Goede Jan, Soesterberg.
I-lekkens '-, Paul, Kerkrade.
von Heyden ,~ Jhr. Hubert, Haaksbergen.
I-loogenbosch ':' Addy, Meerssen.
Jaartsveld ':' Karel, Groenlo.
Leers ':' André, Brunssum.
van der Meer Julius, Cuyk.
Scholtens Wim, Kloosterburen.

Tromp Dirk, Sneek.
van de Weyer ':' Iwan, Soerabaja.

2de Afd.

Buise ':' Mareel, Rotterdam.
Huntjens ,~ Gerard, Heerlen.
Kaanen ':' Alfons, Vierlingsbeek.
Knops ':' Mathias, Simpelveld.
Lion ':' Abraham, Batavia.
Matti ':' Jo, Kerkrade.
van der Meer ,~Frans, Cuyk.
Mulder ,~ Paul, Oldenzaal.
Nass ,~ Jan, Brunssum.
Savelsbergh ':' Koen, Heerlen.
Sehneider '-, Laurent, Hengelo.
Steemers ':' Louis, Zutphen.
Swinkels ':' Wim, Nijmegen.
Vercauteren ':' Antoon, Clinge.
van W ersch ,~Jan, Kerkrade.
van der vVinkel '-, Adriaan, Singkep (N.O.I.).
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De H. Priesterwijding ontvingen:
Piet van Amste!.
Prits Beiten
Lambert Bettinger.
Piet Boymans.
Leo Feiter.
Marcel Frissen.
Jacques Frijns.
Frans Geurts.
Antoon Gibbels.
Johan Heuschen.
Charles Janssen.
Martin Keysers.
Pierre van Leipzig.
Willy Meys.
Matthieu Pijpers.
Leo Sangers.
Al ph ons Timmermans.
Alex V ondenhoff.
Henri Wismans.

van het Bisdom Roermond.

P. Servatius Wolfs O.P.
van de Orde der Dominicanen.

P. Zoetmulder S.J.
van dc Orde der .Jezuïeten.

De volgende examens *) werden af....
gelegd:

R. K. Universiteit Nijmegen:

M. H. J. Zeyen, cand. Romaansche Lett.
P. Habets, cand. rechten.
H. M. J. Dister, doctoraal Neder!. Lett.
H. P. J. H. Quaedvlieg, doctoraal rechten.
H. J. A. Prickarts, doctoraal rechten.
J. M. B. Tagage, doctoraal Klass. Lett.
A. van Rijswijck, doctoraal Germ. Lett.

"Angelicum" Rome:

P. van Odijk, licentiaat Philosophie (cum
laude).

*) De examenlijst is afgesloten op ]0 Juli. De oud,
leerlingen worden verzocht opgave van de door hen
afgelegde examens te zenden aan: Redactie van Rolduc's
Jaarboek te Ro]duc.

Universiteit Leiden:

R. G. L. van Aarssen, cand. med.
A. J. A. M. Wijffels, cand. med.
M. L. J. Vaessen, semi-arts.
J. G. J. F. Wintermans, doctoraal
J. Jansen, cand. Egyptologie.
H. Dessing, cand. rechten.
A. A. P. Ferket, artsexamcn.

rechten.

U niversiteit Utrecht:

M. Schoemaker, doctoraal med. 2e d.
P. J. M. Meens, doctoraal med. 2e d.
W. Beurskens, cand. mcd.
H. M. van Wylick, doctor pharm. cn Ie d.

apoth. ex.
W. J. M. Gruythuysen, 2e theor. tandh.
Th. Jennekens, doctoraal med. Ie d.
.J. Paycns, cand. med.
J. Geurts, cand. veterin.
H. Heiligers, arts.
J. H. Weegels, arts.
P. C. A. Ot jens, arts.
H. Th. M. Koenders, doctoraal med. 2e d.
F. H. W. Bröker, doctoraal med. Ie d.
J. J. N. Jacobs, doctoraal med. Ie d.
W. H. H. Tegelaers. cand. med.
J. H. Gelissen, cand. med.
M. J. E. H. Loyson, cand. med.
P. J. van der Sande, tandartsexamen.
P. J. M. Litjcns, theor. tandheelk. Ie d.
P. Hendrickx, cand. med.

U niversiteit Groningen:

S. H. W. Osse, cand. med.
P. Knops, cand. Romaansche Lett.

Universit'eit Amsterdam:

.J. A. van den Hombergh, arts.
H. A. Truyens, semi-arts.
J. E. A. Rouwendal, semi-arts.
A. P. M. Verheugt, semi-arts.
J. G. Wegdam, semi-arts.
H. J. H. Neyens, semi-arts.
P. Rood, arts.
G. C. M. G. Verstraelen, cand. med. Ie d.
J. M. A. A. Begheyn, cand. med. 2e d.



P. A. H. Smeets, cand. med. 2e d.
E. M. Th. M. Jaspers, cand. med. 2e d.

Landbouwhoogeschool Wageningen:

H. Dijkstra, cand. ned. landb.

R. K. Hoogeschool Economische Weten-
schappen:

A. J. Wintermans, doctoraal ex.
1. M. J. Nijst, doctoraal ex.
J. Boumans, propaed. ex.
M. van den Heuvel, propaed. ex.
J. Vorstermans, propaed. ex.
J. P. G. Kieven, doctoraal ex.
A. A. V. Tummers, cand. ex.
R. Dekkers, propaed. ex.
J. Huynen, propaed. ex.
B. Baur, cand. ex.
P. J. M. Bindels, propaed. ex.

Notarieel examen:

A. J. J. C. Begheijn, 3e d.
W. H. Systermans, Ie d.

Vakexamen Belastingen:

1. van den Ende.

Examen M.O. Staathuish. en Statistiek:

Am. Janssen.

Examen Geschiedenis M.O.:

H. A. J. A. Verheggen.

EXámen Lich. Oefeningen M.O.:

E. M. van Loo.

Gemeente-administratie:

P. H. A. Houben.
H. J. G. Brouwers.
P. J. Wiertz.
Ch. Nijst.

Gemeente-financiën:

N. J. J. Havenith.

Conservatorium Amsterdam:

G. Laoût, eindex. (piano).
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VVerden benoemd:

tot Ridder in de Orde van den N ederland-
schen Leeuw:

Mgr. Ant. van de Venne, Kanunnik van het
Kath. Kapittel en Directeur van Rolduc.

Ir. A. 1. H. Roebroek, Directeur-generaal
van dc Landbouw te 's-Gravenhage.

tot Kanunnik van het Kapittel der Kathe-
drale Kerk te Roermond:

Dr. Jos. KeuIers, Professor aan het Groot-
Seminarie te Roermond.

tot eere-kanunnik van het Kapittel der Ka-
thedrale Kerk te Roermond:

Mgr. Dr. J. van Gils, Bissch. Inspecteur van
het Kath. lager onderwijs te Roermond.

tot Ridder in de Orde van den H. Grego-
rius den Grooten:

Dr. A. J. Janssen, eerste geneesheer van het
R. K. Krankzinnigengesticht "St. Serva-
tius", te Venray.

tot Ridder in de Orde van den H. Sylves-
ter van de H. Stoel:

Mr. H. van Haastert, gedelegcerde bij het
Internationale Landbouwkundig Instituut
te Rome.

tot èommandeur in de Orde van Oran.ie-
Nassau:

Mr. vVoJ. Berger, Procureur-generaal bij de
Hooge Raad der Nederlanden, te 's-Gra-
venhage.

tot Officier in de Orde van Oran.ie-N assau:

Mgr. W. H. Cloots, Kanunnik en Proost van
het Kathedraal Kapittel en Professor aan
het Groot-Seminarie te Roermond.

Mr. H. A. M. van Haastert, Secretaris van de
Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond te
's-Gravenhage.

Mr. P. J. M. Kallen, Secretaris der gemeente
Maastricht.

J. J. A. M. Beaumont, Lid van het hoofdbe-
stuur van de Ned. Bond van Vrijwillige
Burgerwachten, burgemeester van Gen-
dringen.

8



Dr. H. Koenen, Voorzitter der maatschappij
tot bevordering der geneeskunde, afd.
Zuid-Limburg, te Maastricht.

Dr. A. Willemse, Geneesheer-Directeur van
het R. K. Ziekenhuis te Kerkrade.

tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

P. H. E. Hupperetz, Apotheker, te Weert.
J. H. Smit, Voorzitter van de Suikerbond

te Sawang.
Dr. H. J. Beckers, Archeoloog te Beek (1.).

tot Lid van de Volks raad in Ned. O.Indië:

Ir. W. Zwart, Opperhoutvester, te Buiten-
zorg.

J. H. Smit, Sawang, als vertegenwoordiger
van de particuliere werknemers.

tot President van de Arrondissements-
Rechtbank te Roermond:

Mr. J. E. Delhougne, tot dan vice-president
van genoemde Rechtbank, te Roermond.

tot Hoogleeraar in Romeinsch en Oud- Va-
derlandsch Recht aan de R. K. Universiteit
van Nijmegen:

Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf, te Nijmegen.

tot Lid van de Onderwijsraad, afd. Hoo-
gel' Onderwijs:

Dr. F. Sassen, Hoogleeraar aan de R. K. Uni-
versiteit, te Nijmegen.

tot privaat-docent in de N ederlandsche
Volkskunde aan de R. K. Universiteit van
Nijmegen:

Dr. Win. Roukens, te Nijmegen.

tot vasten afgevaardigde van Ned. bij het
Internationale Landbouwkundig Instituut te
Rome:

Mr. H. A. M. van Haastert, te 's-Gravenhage.

tot Grootofficier van de Orde van het Zui-
derkruis van Brazilië:

Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen, oud-minis-
ter van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
te Maastricht.
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tot Chevalier de la Croix de mérite agri-
cole de la France:

Dr. J. Beekers, te Venlo.

tot Ridder in de Orde van den H. Sava
van Joego-Slavië:

A. Geeraedts, Commissaris van politie te
Kerkrade.

tot Lid van de Maatschappij van Ned. Let-
terkunde:

Dr. Win. Roukens, te Nijmegen.

Werd begiftigd:

met het Eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice
van de H. Stoel:

M. 1. E. Hupperetz, Apotheker, Gulpen.

Werden benoemd:

tot Burgemeester van Edam en Volendam:

G. G. M. van Baar, tot dan burgemeester van
Oude- Niedorp.

tot Burgemeester van Buggenum:

J. M. J. Vennekens.

tot Burgemeester van Klimmen:

M. A. H. A. Kerckhoffs, burgemeester van
Hulsberg.

tot notaris te Kerkrade:

H. M. J. Thomassen.

tot Officier in de Kroonorde van België:

Mr. B. Berger, burgemeester, Venlo.

tot privaat-docent in de psychot'cchniek
aan de Univ. te Utrecht:

Dr. J. van Dael.

OVERLEDENEN.

(achter de naam is het jaar aangegeven
waarin ze op Roldue gekomen zijn).

Joseph Kerpen (1894) van de Congregatie
der Priesters van het H. Hart. -r Maart
1938 te Lanaeken.

Frits Vos (1916), Echt. -r Aug. 1938 te Heer-
len.



M. J. H. M. Quaedvlieg (1874), oud-burge-
meester van Schaesberg. t Aug. 1938 te
Heerlen.

H. J. Steinbusch (1885)~ em. pastoor van
Wylré. t October 1938 te Heerlen.

Joh. W. Maassen (1919), kapelaan van Grons-
veld. t October 1938 te Maastricht.

Mgr. H. W. H. Everts (1865), oud- Professor
aan het Groot-Seminarie te Roermond.
t October 1938 te Buggenum.

Theo Pubben (1933), te Mersclo-Venray.
t October 1938.

J. van Kempen (1897), pastoor van Limbricht.
t Nov. 1938 te Roermond.

A. .1. .1. Bergmans (1901), em. pastoor van
Schin op Geul. t Nov. 1938 te Weert.

H. Bloemen (1892), em. pastoor van Stramp-
roy, t Nov. 1938 te Horst-Meterik.

P. .los. van Kessel (1903), rector van het St.
Jozeph-ziekenhuis tc Heerlen. t Nov. 1938.

P. .1. F. van Eygcn (1887), em. pastoor van
Wessem. t .Jan. 1939 tc Neeritter.

Joh. .los. Smits (1877), tc Oosterhout. t Jan:
1939.

Ant. Beaumont (1875), oud-hoofdonderwijzer
te Geleen. t Febr. 1939.

Theo de Vries (1933), te Sneek. t Febr. 1939.
Fr. L. W. Janknecht (1873), arts te Venlo.

t Maart 1939.
Frits Bergstein (1936), Lutterade. t Maart

1939 te Heerlen.
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A. E. Lienaerts (1857), em. pastoor van
Wylré. t Maart 1939. te Kerkrade.

Th. Riga (1906),pastoor van Molenberg-Heer-
len. t Maart 1939.

Hub. Adr. Diepen (1872), Or. med. en Dr.
phil., Nijmegen. t Maart te Heel.

H. P. H. Smeets (1887), pastoor van Grub-
benvorst. t Maart 1939.

Hub. Wolf (1932), diaken Groot-Seminarie.
tApril 1939 te Maastricht.

Peter Antoon Driessen (1883), oud-Hoofd der
School, Sevenum. t Mei 1939.

Ed. Chr. Alph. van den Boom (1887), oud-
leeraar Gymn. en H.B.S., Maastricht. t Mei
1939.

Mgr. .1.A. H. \Vouters (1870), Kanunnik van
het Kathedraal Kapittel van Roermond,
em. pastoor-deken van Maastricht. t Mei
1939 te Weert.

.1.H. Vaessen (1921), Leeraar in de lichame-
lijkc oefeningen te Rolduc. t Juni te Kerk-
rade.

Karel .Janssens (1870), Tilburg. t Juni 1939.
Or. A. H. M. Willemse (1896), Geneesheer-

Directeur van het Sint Jozef Ziekenhuis te
Kerkrade. t Juni te Wassenaar.

A. H. Wolf (1924), Kapelaan te Oud-Vroen-
hoven. t Juni te Wassenaar.

...
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IN MEMORIAM
...

J. H. Vaessen t

Een zakelijk briefje met lessen-verande-
ring "ter vervanging van Mhr. Vaessen":
dat was voor ons het eerste bericht van zijn
ziekte. Na Hemclvaart bleef dat briefje han-
gen, van dag tot dag werd het aangevuld.
Dus ook onze stevig-gebouwde, gezond-uit-
ziende, nooit-zieke gymnastiek-leraar is ein-
delijk eens het slachtoffer geworden van een
"griepje", dat van tijd tot. tijd ons aller leven
teistert! Het vervangbriefj~ bleef verschij-
nen. Wie dacht er toen aan een ernstigen
patiënt?

Met Pinksteren komen de eerste veront-

rustende berichten: een gedeeltelijke verlam-
ming zal een langdurig en langzaam-vorde-

rend herstel vragen. Een pijnlijke beproeving
voor dezen sterken man, die plotseling zich
bewust wordt, dat hij maandenlang zijn func-
tie niet zal kunnen waarnemen. Het heeft

hem diep aangegrepen, en hij, die altijd zijn
gevoelens voor zichzelf wist te bewaren, is
daar deze keer niet in geslaagd; moeilijk
sprekend heeft hij het bij voortduring over
het aanstaande Directeursfeest, waarbij hij
de gymnastische oefeningen zal moeten lei-
den.

Een week later maakt een nieuwe aanval

het noodzakelijk hem van de Laatste Heilige
Sacramenten te voorzien. Rustig en gelaten
aanvaardt hij deze daad van geestelijke voor-
zorg. De toestand verergert. Het is tragisch
aan het bed te staan van dezen in de kracht

'van zijn leven machteloos-gevelden, hevig-
lijdenden mens.

Wij bidden met aandrang, om hem te be-
houden voor zijn gezin en voor Rolduc. Ons
gebed wordt schijnbaar verhoord. Twee da-
gen later is ieder onmiddellijk gevaar. gewe-
ken. Hij herkent me ,als ik weer bij hem
kom, hij noemt mijn naam, prevelend maar
duidelijk te verstaan, hij maakt een kruis
als hem de priesterzegen wordt gegeven. vVij
kunnen zijn huisgenoten gelukwensen.

Na enige dagen wa.chten keren drie zonen
terug naar hun studie, een dochter naar haar
klooster, het is Processie-Zondag.

Daags daarna, 12 Juni, wanneer niemand
het verwacht, haalt de goede God zijn die-
naar voor een gelukkige eeuwigheid.

Jacques Hubert Vaessen werd geboren te
Elsloo, 17 Maart 1886. Aan de Rijks-normaal-
school te Meerssen studerend heeft hij het
onderwijzersdiploma gehaald in Mei 1909.
Twaalf jaar lang verbonden aan het lager
onderwijs, wijdde hij zijn beste krachten aan
de jeugd, eerst in Broeksittard, vervolgens
in zijn geboorteplaats. Augustus 1918 is hij
na een door de oorlogsjaren bemoeilijkte op- ~



leiding geslaagd voor de acte M.O. Lichame-
lijke Oefening. In 1921 kwam hij te Rolduc
als opvolger van den heer Stessen, terwijl
hij vanaf de oprichting tevens verbonden
was aan de R.K. H.RS. v60r meisjes in
Heerlen.

Rokluc verliest in Mhr. Vaessen een be-

kwaam gymnastiek-leraar, die met veel toe-
wijding en streng plichtsbesef altijd zijn les-
sen heeft gegeven. Met aangeboren tact wist
hij in natuurlijke ongedwongen omgang
"klaar te komen" met zijn - krachtens hun
leeftijd uiteraard soms ietwat wispelturige -
leerlingen. Het door hem onderwezen vak
heeft veel aantrekkelijks voor de jongens, hij
maakte daarvan gebruik om hen geestdriftig
te stemmen voor een zo ruim-mogelijk opge-
vatte maar steeds gezond-gerichte lichaams-
oefening. Van eenzijdige training, kracht-
overspannende praestatie en dwaze record-
jagerij was hij een verklaard tegenstander.
De mooie en prettig-aandoende resultaten
van zijn leiding hebben wij jarenlang kunnen
bewonderen, vooral op de Directeursfeesten,
de eerste dag in het massale, de tweede in
het individuele. Als succesvol leider van gym-
nastiek-clubs te Elsloo en te Kerkrade, en als
actief bestuurslid van de Diocesane Turn-
bond heeft hij 'deze beginselen ook elders

practisch gepropageerd.
Ondanks het maximaal aantal lesuren dat

hij gaf, gedreven door de zorg voor zijn
groot gezin, stond hij steeds onmiddellijk
gereed, wanneer een beroep op hem gedaan
werd om van de hem spaarzaam toegemeten
vrije tijd belangeloos een gedeelte af te staan.
Wij herinneren ons b.v. dankbaar, hoe hij
na een kleine vraag tal van uren opofferde
om ons voetbalelftal door een intensieve

oefening zo voorspoedig uit een - met jon-
gensogen bezien - "angstwekkende" depres-
sie te halen. Het gunstig effect van zijn be-
moeiïngen was hem meer dan voldoende be-
loning.

Is het heengaan van dezen pliehtsgdrou-
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wen en behulpzamen leraar voor Roldue een
verlies, het is voor zijn huisgezin een zware
en pijnlijke beproeving. Onze deernis gaat
uit naar zijn dierbaren, voor wie hij rusteloos
gewerkt en gezwoegd, aan wie hij zijn beste
zorgen gewijd heeft. Zij missen een man en
een vader, die voor zichzelf nooit iets vra-

gend, altijd vol bekommering was voor de
hem toevertrouwden. Hij leefde voor zijn
kinderen en in de beslotenheid van zijn ge-
zin vond hij de voldoening voor zijn arbeid-
zaamheid, die zich geen verpozing gunde.

De slag valt hard, nog schrijnender nu hij
treft na het zo pas gevierde zilveren huwe-
lijksfeest (9 Mei 1.1.). De Vader van wedu-
wen en wezen sehenke hun de kracht tot be-

rusting in dit zekere weten, dat de dierbare
overledene een voorspreker voor hen is in
de hemel, en dat zij de erfgenamen zijn van

een zo sprekend voorbeeld van zorgend wer-
ken en eenvoudig maar diep-doorleefd ka-
tholicisme.

Het sterven van Mhr. VaessÈn had plaats

op de vooravond van een groot Roldu.-;,;s
feest, het was een zwarte-erêpe-omfloersing
om vreugde-glans. Het mededelen van dit
droevig overlijden maakte een verpletteren-
de indruk. Hoe hebben wij dat allen op-

nieuw gevoeld, toen het Harmonie:orkest
van de Oranje-Nassau-Mijnen de gedragen
klanken van Chopin's "Marche Funèbre"
door de aula stuurde.

Het was een zonnige dag, toen heel Roldue
de begrafenis bijwoonde. Tussen een haag
van leerlingen met neigende zwart-omsluier-
de vaandels werd het stoffelijk overschot
naar het intieme kerkhof van "de Holz" ge-

dragen door de leraren. Het was een hulde
van dankbaarheid aan den ons ontvallen

docent. Onze sympathie en dankbaarheid
hebben we getoond door een uiterlijke daad,
wij zullen ze ook tonen door een hartelijk
gebed voor zijne zielerust.

Collega Vaessen, adieu, à Dieu!

BOHNEN.

.. ..................
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Theo Pubben

Het is nacht. Het stormt, het giert, het
loeit in het bosch. De regen komt in plassen
tegelijk uit de hemel gevallen. Plots flitst een
lichtstraal door de donkerc wolken. . .. on-
middellijk volgt een knetterende, rommelen-
de donder. . .. weer een flits, weer een slag.
Een groote boom, getroffen, valt krakend
omver, sleurt andere boomen mee, vernielt
struiken en verplettert alle groote en kleine
bloemen en komt met een zware plof op de
drassige grond terecht. Zoo gebeurt dat met
vele boomen en struiken cn bloemen in die

ééne nacht. En 's morgens als hct noodweer
bedaard is, en het in 't bosch wcer stil is,
kan men allc mogelijkc gewassen kris-kras

. door cl kaar zien liggen, oude en jonge, groo-
te en kleine.

Zoo gcbeurt dat ook op zoo mcnig ander
gebied in dc natuur. In eenige oogenblikken
vernielt de natuur dikwijls iets, waaraan ze
jaren achtcreen heeft gearbeid, om hct op te
bouwen.

Zoo gebeurt het ook, en op precies dezelf-
de manicr, in cen mcnschclijk lichaam: dc
dood komt onverwacht en vernielt in één

oogenblik iets, waaraan jarcn lang de groot-
ste zorg werd besteed. Hij treft jong en oud,
groot cn klein, godvruchtig cn goddeloos.

Zoo trof hij ook een poosjc geleden, in
October, onzcn dicrbarcn studiegenoot
Theo Pubben. Zijn studies beloofden veel:
met succcs had hij dc vier ecrste klassen van
ons Gymnasium doorloopcn en stond nu
voor de vijfdc, met hct hoogc ideaal eens
God te kunnen diencn als priester in Zijn
Kerk. In de volte van zijn idealistische jon-
gensjaren heeft God hem tot zich gerocpcn.
Hij was ccn prettig klasgenoot, viel nict
bijzonder op onder dc jongens, drong zich
niet op, bij niemand. Bescheiden heeft hij te
midden van ons geleefd en gewerkt, totdat
cen ernstige ziekte hem op het ziekbed
wierp. Na een afwezigheid van ruim een jaar
stierf hij in zijn geboortedorp, diep betreurd
door zijn familie en klasgenootcn. Voor zijn

t

ouders vooral was zijn vroegtijdige dood een
zwarc slag: binnen afzienbare tijd immers
hadden zij gehoopt hun kind als priester aan
het altaar te zien staan.

God wist echter, waarom Hij hem riep:
wij staan hier voor een geheim. Maar God
heeft gesproken: wij buigen het hoofd en
bidden: Uw wil geschiede! Vergeten wij hem
intusschen niet in onze gebeden, opdat Gods
engelen hem spoedig de hemel mogen bin-
nenvoercn.

Theo, wees jij ook onze voorspreker bij
God en wil ook Rolduc steeds indachtig zijn!

De overledene werd geboren te Merselo
op 6 Maart 1922, kwam in Rolduc in Scptem-
bel' 1933 cn zat daar op de vierde klas van
het gymnasium. Na cen langdurige ziekte
overlced hij, voorzicn van de laatste H.H.
Sacramenten te Merselo op 11 October 1938.

Chris.
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Frits Bergstein t

Ofschoon Frits reeds maanden geleden
van ons is heengegaan, associeert zich nog
steeds aan zijn herinnering het vijvertje van
ons carré met zijn merkwaardige waterlelies.

't Is net alsof uit groote diepte heel traag
eerst die zware bladeren naar boven komen,

dan eenige kleine knoppen. Na lang wach-
ten ontplooit zich ten slotte het wondere
gebeuren van de zich voor de zon ontslui-
tende heerlijke, blanke bloemen.

Lang heb ik Frits gekend en niet gekend.
Er was veel tijd noodig, voordat hij zich
geven kon, maar toen was dc priester ver-
baasd over de schoonheid van deze jongens-
ziel, die zoo van nature opep stond voor
God, als de waterlelie voor de zon. Deze
bloem was blijkbaar te mooi voor de aarde
Daarom plantte God ze over naar de tuin
van de Hemel.

Frits had zoovele talenten in wording, dat
men soms vreezen moest, of hij ze alle tot
bloei zou kunnen brengen.

Zij, die hem met een verheerlijkte glim-
lach zagen spelen in ons orkest, zijn violon-
cel met groote toewijding als het ware om-
armend, zij die hem gadesloegen, als hij
stond te zingen vooraan in de koorstallen,
zullen zich met verwondering hebben af-
gevraagd, of deze geheel in de muziek op-
gaande jongen dezelfde was, die in het
gewone leven vaak zoo langzaam kon rea-
geeren.

Over Frits werd nog al eens geklaagd, dat
hij met zijn gedachten ver weg was in les en
studie, maar behalve muziek waren er nog
vele andere dingen, welke misschien te sterk
zijn aandaeht hadden. Daarbij kwam het
leven op hem af met al dc problemen van
een te vlug groeiende veertienjarige.

Frits was een merkwaardige jongen, be-
deesd en soms te vrij in zijn woorden, stil
en soms te luidruchtig, vol goede voorne-
mens om flink te werken en soms niet ijve-

rig genoeg, gereserveerd ~p 't stugge af en
toch zich in overmaat gcvend aan zijn dier-
baren en vrienden, dol op muziek en mooie
dingen, maar ook enthousiast over de won-
deren der techniek. Daarvan getuigen zijn

goed genomen foto's, zijn verzameling van
zelf geteekende vliegtuigmodellen, zijn zelf
ontworpen gelukwensehen bij de verjaar-
dagen van vader en moeder met geestig ver-
borgen en geillustreerde geestelijke ruikcrs
van H. Communies, JVlissen, rozenkransen,

schietgebeden en offers, zijn in hout gebran-
de spreuk "Latijn is fijn".

Dat de resultaten van zijn studie niet al-
tijd overeenkwamen met zijn aanleg, wil ik
niet goed praten, maar wel begrijpelijk ma-
ken. Pluribus intentus, minuitur singulis sen-
sus. Voor te veel had hij ecn belangstelling,
welke ver uitging boven 't gewone niveau
van zijn jaren. Dat alles moest nog gerang-
schikt worden in de juiste waardeeringsorde
onder invloed van Gods genade en een ge-
degen karakter- en wilsvorming, waarmede
hij was begonnen. God schonk hem daartoe
niet de gelegenheid, daar Hij hem rijp vond
voor de Hemel. En zoo is Frits van ons

heengegaan als een stille onbekende voor



zijn gewone omgeving. Hij behoorde nu een-
maal niet tot 't type van degenen, die ge-
makkelijk populariteit verwerven.

Toch beschikte hij over een gulle, guitige
glimlach, welke doorstraalde in zijn heldere,
groote oogen. 't Was echter juist, alsof hij
dat mooie slechts kon geven aan hen, die
hem beter kenden:

Datzelfde gold ook van zijn idealen. Pries-
ter wilde hij worden, doch alleen moeder,
vader en zijn geestelijke leidsman mochten 't
weten. De heele rijkdom van al zijn ontlui-
kende talenten wilde hij geven aan God en
de zielen. O. 1. Heer was met de goede
wil tevreden. Terwijl alles nog in de geur
en kleur van de eerste lente stond, schonk
God hem de zomer en herfst van het leven.

Langzaam was zijn pricsterroeping ge-
groeid als ecn vrucht van zijn diep gods-
dienstig leven. Hij was een ijverig congrega-
nist, een vurig vereerder van O. 1. Vrouw
van B.anneux. Voor haar bad hij meermalen
de rozenkrans van vijftien tientjes, ten
deelc in zijn vrije tijd. Pas ziek vond hij 't
iets vanzelfsprekends om ondanks de koorts
niet te drinken, opdat hij de H. Communie
kon ontvangen. Zijn smartelijk lijden droeg
hij geduldig voor anderen, zijn ouders in 't
bijzonder, en voor de bekeering der zon-
daars.

Dat heele ziekteproces was cven merk-
waardig als Frits zelf. Na enkele dagen
bracht men hem naar het St. Jozef-Zieken-

huis te Heerlen. Bij complicaties kon dan de
arts aanstonds ingrijpen. De middenooront-
steking genas voorspoedig, de temperatuur
zakte geleidelijk en reeds was de datum be-
paald, waarop hij tot herstel naar huis kon
gaan. Plotseling liep echter de verraderlijke
koorts snel op. Mcn kon Frits nog juist be-
dienen om over te gaan tot een zware ope-
ratie. Toen hij bijkwam, kon hij met moeite
nog enkele woorden zeggen om God en zijn
ouders vergiffenis te vragen. Daarna was
zijn mond verlamcl. Dagcn lang kon hij niet
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drinken. Een week streed hij om zijn leven,
een week vol groote tragiek voor hem en
zijn dierbaren.

Vaak was hij buiten bewustzijn. In heldere
oogenblikken zocht hij naar zijn scapulier-
medaille of reliquie van den H. Pastoor van
Ars; omklemde stevig zijn ziekenkruisje, dat
hij vurig kuste tijdens de woorden van de
absolutie. Eenige uren voor zijn dood wijdde
de priester hem nog eens toe aan O. 1.
Vrouw, hem zeggend, dat artsen niet meer
konden helpen.

Met groote inspanning volgde hij de gebc-
den, op alle wijzen blijk gevcnd dat hij alles
goed begreep. Op 't verzoek alle pijnen op
te dragen voor de bekeering der zondaars,
kwam een heel moeilijk uitgestooten "Tja"
als laatste woord en bekroning van een weck
vol leed, dorst en honger.

Geboren te Brunssum 19 Dec. 1924, gaf
Frits Zondag 12 Maart 1939 zijn schoone ziel
terug aan den Schepper. Daags daarna zag
ik hf'm terug, maar herkende hem niet. Nu
die groote lichtende oogen waren uitgedoofd
en de roode wangen haar kleur hadden ver-
loren, kwamen voor mijn geest de woorden
van Job (C. 14. v. 1-2): "De mensch leeft
korten tijd. Als cen bloem ontluikt hij en
hij vliedt heen als een schaduw".

Op ecn zonnige winterdag begeleidden wij
hem naar zijn laatste rustplaats te Lutterade.
Dc mooie vlag van Rolduc, het geheele 2de
Gymnasium, de Directeur en verschillende
Hecren verhoogdcn de overgroote bclang-
stelling. .

Moge zijn tragisch heengaan cen levensles
blijven voor ons allen, die hem zullen ge-
denken in het gebed. Moge de herinnering
aan al 't mooie, dat GoJ aan Frits heeft ge-
schonken, een troost zijn voor de zwaar be-
proefde ouders, broer en zusters.

R. I. P.

A. D.

.........
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Dr. Adriaan Willemse t
Een zeer verdienstelijke oudleer-

ling van Rolduc ging 22 Juni l.l. te
Wassenaar ter ziele, een oudleerling,
die gedurende zijn bijna 20-jarig ver-
blijf te Kerkrade groote belangstel-
ling en dienstvaardigheid toonde
voor ons huis. Uit oprechte dank-
baarheid wijden wij eenige woorden
aan zijn nagedachtenis. Dr. Willemse
was een persoon van groote werk-
lust en toewijding; dat bewees hij
als leerling van de Rolducsche H.B.S.,
en als medisch student van de Am-
sterdamsche universiteit, waar hij
zijn studie met succes voltooide; hij
was de eerste, die als oud-H.B.S.-er

volgens de wet Limburg de doctors-
titel behaalde.

Die werklust en toewijding toonde
hij gedurende heel zijn medische
loopbaan en heel bijzonder geduren-
de zijn bijna 20-jarige arbeid als ge-
neesheer-directeur van het St. Jo-

seph-Ziekenhuis te Kerkrade. De ge-
stadige bloei van deze mooie instel-
ling was grootendeels te danken aan
zijn rustelooze arbeid.

Dr. Willemse was verder een

man van wetenschap; niet alleen
hield hij zich trouw op de hoogte
van vraagstukken op het gebied der ge-
neeskunde en leverde hij daarover belang-
rijke artikels in vakkundige tijdschriften,
hij schreef zelfs een paar handboeken voor
medici; ook ging zijn belangstelling naar
andere takken van wetenschap, als Geschie-
denis, Natuurhistorie en Letterkunde; zijn
boek over edelsteenen en zijn psychologi-
sche studie over den Franschen schrijver
Verlaine leggen daarvan getuigenis af.

Daarbij was hij een diepgeloovig man, die
zijn taak als geneesheer en niet minder die
van huisvader in echt christelijke geest op-
nam en vervulde. Zijn levendige godsdienst-
zin straalde naar buiten, toen hem in de
volle kracht van zijn leven een verraderlijke,
ongeneeslijke kwaal overviel, die weldra een
einde zou maken aan zijn leven. "Ik heb mijn
patienten nooit de waarheid onthouden,
sprak hij toen, mijzelf verbloem ik ze ook

niet" - en hij stelde zich geheel in op het
pijnlijke lot, dat hem te wachten stond.

\/Vetend, dat het einde nabij was, regelde
hij als zorgzaam huisvader alles voor zijn
gezin, en bereidde zich - ik zou zeggen, .

op heldhaftige wijze - voor op de naderende
dood. Hij aanvaardde zijn ziekte met christe-
lijke berusting in Gods wil en leed naar geest
en lichaam zonder dat een klacht kwam van

zijn lippen; werken deed hij nog tot zijn af-
nemende krachten het hem onmogelijk maak-
ten, maar meer inspanning wijdde hij aan de
heiliging zijner ziel- van zijn bittere smar-
ten sprak hij geen woord, .- hij bad en leed;
zijn hoop vestigde hij op Moeder Maria en
op het Goddelijk Hart van Jezus; door he-
melsche kracht gesteund zette hij de harde
strijd moedig voort tot het einde toe, totdat
zijn geheiligde ziel opsteeg naar God. Hij
ruste in vrede.
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40-jarig Priesterfeest van

Mgr. Ant. van de Venne
1899 18 Maart 1939
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Het daglicht viel nog slechts zwak en
grauw door de rondgeboogde ramen naar
binnen, toen al Rolduc's studenten de trap-
pen naar het altaar beklommen, cn neer-
knielden op dc afgcsleten stenen die de
crypte dekken, om Hem te ontvangen tot
wiens priester, veertig jaar geleden, hun Di-
recteur gewijd werd. Zo begonnen zij de dag
en het begin was goed zoals heel de dag dat
ZIJn zou.

In kunstig geweven cn geregen klanken
klonk Haller's meerstemmige mis uit de
frisse bloeiende jongenskelcn, schone toncn
rolden uit over hun ronde lippen, zwcefden
cn zwenktcn over het met langc kaarsen
flikkerende altaar, over de wierokende mis-
dienaars, omhoog om te brekcn daar waar dc
gewelven zich krommen.

"Te Deum laudamus" zongen die stondcn
in de kerk.

"Te Deum laudamus" speelde het orgel,
"Te Deum laudamus" beierdcn ook de klok-
ken over Rolduc's gladde daken tot daar
waar de rook der mijnen hangt.

De kerk stroomde leeg, de gangen vol,
waar - aan de andcrs zo ononderbroken
witte murcn - nu veelkleurigc platen hin-
gen, met veelzeggende rhythmische verzen
van Horatius en Vergilius, Shakespeare en
Ovidius.

Defilé, defilé, avanti, defilé; links rechts,
links rechts, aansluiten, dat waren de kreten,
het begin der parade.

Vrolijk cn sterk schetterde de muziek over
de grote cour, een mars! een siddering voer
de jongens door armen en benen, ginds op
het bordes de Directeur, te midden van
familieleden en vrienden.

Vlaggen zwenkten, armen strekten zich
schuin in de lucht, brachten de groet aan
den man die glimlach te en die trots was op
zijn jongens.

De aula riep, een erewacht van verkenners
stonden aan haar poorten, hun blote armen
zagen iets blauw, hun neuzen rood, want
het weer was guur cn lichte paarse sneeuw-
kristallen zweefden traag naar de lokkende
grond.

Donderend applaus schoot omhoog toen
de jubilaris met zijn familie, dr. Poels en
andere genodigden binnentraden; het orkest
begon te spelen, en completeerde zo de
feeststemming.

Speeches en muziek wisseldcn dan elkaar
af; de jonge student en de reeds oudere phi-
losoof, de priesterleraar en de jubilaris zelf,
kinderlijk eenvoudige en kunstig ingeklede
woorden, maar treffend waren zij alle, en
zij deden de stem van den laatstsprekende
en dankende trillen; maar zoals heel zijn
leven beheerst werd door zijn krachtige wil,
brak die ook hier naar buiten en bedwong.
Het diner echter stond klaar en .lokte.

Op de witte talfellakens lagcn de oranje-
k1.eurige sinaasappelen, stonden de donkere
flessen wijn de kleurige bloemen, en om dat
alles gingen zij zitten, de studenten blij en
begerig om aan te vallen.

Af en toe dook uit een verre hoek een

feestlied op, dat snel door allen overgeno-
men werd, onder het haastig doorslikken
van een aardappel, dan at men weer en liet
het zich smaken.

In lichte vlokken viel de sneeuw; van uit

het oosten waar de heuvels golven, dreef
langzaam de donkerte aan en wierp haar
schaduw over Rolduc's gebouwen, waarvan
de omtrekken allengs verflauwden.

Binnen echter was 'het licht; in de speel-
zaal zong een viool en klonken zachte klan-
ken van pianospel, niemand sprak, alleen
kronkelde overal blauwgrijze damp van siga-
ren en pijpen.

De muziek verstomde, pauze, geroezemoes
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18 Maart. Onder de plechtige Hoogmis van Dankzegging.
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van stemmen, dan plotseling onstuimig ge-
schreeuwen geklap; bij de deur weken som-
migen terug, anderen sprongen op stoelen
en tafels, "hij leve lang" speelde het orkest
cn zongen de jongens.

Tussen die enthousiast springende me-
nigte liep kalm die vecrtig jaren priester
was; hij glimlachte, en bcdankte de ledcn
van het orkest.

Na het souper bracht de radio flitsen van.

de matinee in de aula; zo beleefden wij voor
de tweede maal nog eens al het prettige
van speeches en gezang, en hoorden hoe
hard wij telkens geklapt hadden.

De dag was ten einde, de feestdag.
In de kerk zongen allen "Salut, 0 Vierge

immaculée, Brillante Etoile du Matin".
Boven ons schitterden de lampen.

WENTHOL T.

ROLDUC'S DIRECTEUR JUBILEERT.

18 Maart Uit het raam van 't chambrette
werp ik laat in de avond een blik in de duisternis.
Machtig-massaal rijst de toren van Rode omhoog in
zijn zwarte gedaante, en klapperend wappert een vlag
aan zijn voorkant; een killige wind zet zijn golven-
de spel daarin rusteloos voort, bij 't gefonkel der sterren,
die tintelend toezien.

En als ik die wuivende vlag daar dan
zie, die het enige is, dat nog rest van het feest,
en nog tastbaar, nog méér dan herinnering is, komt weer
alles voor mijn geest, en beleef ik het feest nu
opnieuw. . . .

18 Maart. Défilé voor den Jubileerenden Directeur.



126

Ik geniet van de dolle komedie van giste-
renavond, die lang na het laatste geluid van de
bel, werd gespeeld, toen ontembare feestvreugde
velen beving, hen belettend het bed in te stappen.
Door het schemerig licht van de nachtlampjes hangt
op de slaapzaal 'n geheimzinnige sfeer, die opeens
wordt versterkt, als gordijnen op zij gaan en spoken, in
lakens gehuld, zich vertonen, bezweringen worden gehouden
met vele grimassen....

En geen surveillant komt de vreugde verstoren.
Mijn gedachten gaan voort, als een bij, die een

weide met geurende bloemen bezoekt; zij vliegt naar de
bloemen, gaat zitten, op de ene, strijkt neer op de andere, maar
het zijn er slechts enkele, tussen de vele, die ze overslaat.
Zo dwalen ook mijn gedachten, doorvliegen de ruimte, die
ligt tussen morgen en avond, maar blijven slechts staan
bij de weinige momenten, die opnieuw ik beleef....
Ik hoor de eentonige klank van de bel,
die ons wekt, en de dag met het vele plezier, dat ons
toclacht, begint....

Nog hoor ik de dreun van de bel in mijn oor;
maar romlom mij verrijzen de muren der kerk, en voor
mij het altaar met talrijke, flikkerende lichtjes. De kerkdeur
gaat open: de misdienaars komen naar binnen, de leraren
volgen, de ministranten; als golvend gejubel het
juichende orgel verlaat, schrijdt de jubilaris eerbiedig
vooruit naar het altaar, om plechtig het offer, dat hij
voor veertig jaren voor het eerst mocht gaan opdragen,
weer te herhalen. . . .

Mijn gedachten gaan verder. Het krachtig
Tc Deum stijgt op in zijn machtige zangen, nu plech-
tig en statig, dan jubelend in stralende .vreugde, als
danklied tot God voor de talloze gunsten, in talrijke
jaren geschonken.

Van het verheven gezang ben ik plotseling
verplaatst naar het prozaïsch moment, dat ik kijk in
de krant; en ik zie daar verbaasd, dat zelfs wij, de
studenten, niet alles bemerkten van het feest. Want ik

lees van een huldiging, die werd gebracht door de leraren;
ik lees, dat er velen de receptie benutten, voorname
personen zowel als eenvoudige lieden, om een plicht
te vervullen van vriendschap of dank....

De krant wordt steeds vager, ik zie ze niet meer,
en ik kijk om mij heen, en bemerk, dat ik niet in de studie-

zaal ben, maar ik zit in de aula. Het orkest speelt een
mars; een stemmetje klinkt; een mandje met bloemen
staat voor den jubilaris. Dan zingen wij allen een feestlied,
met zwierige muziek als een laaiende vlam, een lied, dat
ons brengt bij het spuitend fonteintje, de waaiende vlag, het
gelui van de klokken, dat eindigt met woorden van dank

aan den mens, en den leider, den leraar, den priester.
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Dan hoor ik de stem van Dr. Deumens, die begint met te
zeggen, dat niet slechts Rolduc aan zijn Directeur onderda-
nig moet zijn, maar ook deze onderdanig moet zijn aan
Rolduc, en beroept zich daarbij op de wet van reactie en
actie. Hij schildert zijn leven, een voorbeeld voor ons,
cn zijn werk op Rolduc; hij eindigt, terwijl hij ons
aanspoort dit voorbeeld te volgen. De Directeur staat dan
op. Ontroerd brengt hij dank aan degenen, die hun krach-
ten besteed hebben om het feest te doen slagen; hij dankt
ock de jongens, die allen vanmorgen hun H. Communic
te zijner intentie ontvingen. Hij stelt zich krachtig te
weer tegen de woorden van lof, en hij zegt, dat dit
alles ten zeerste overdreven is. Hij zelf is verstandig
genoeg, om het zijne daarvan te aanvaarden. Dat alles
in huis zo goed gaat, verklaart hij als het werk van
de leraren, niet van hcm zelf.
Daarbij spreekt hij ook als zijn wens uit,
met zijn dierbaar Rolduc verbonden te blijvcn.
Met het "Aan U, 0 Koning der Ecuwen" wordt de huldi-
ging besloten.

Mijn gedachten staan stil bij het diner,
waar de Rolducse materialisten hun hartstocht .kunnen
botvieren.

Heel even dringt door tot mijn oren de
muziek, die des avomis gegeven werd.

Nog schitteren sterren aan het firmament,
nog spelen de vlag en de wind met elkaar; en wazige
wolkjes vertonen zich, glijden vooruit, en verbergen zich
achter de vlag of de toren, wiens zwarthcid zich
aftekent tegen de zwartblauwe hemel. . . .

.1. MERTENS.



PRIESTER.

Heute sind es vierzig Jahr,
Da standst zuerst Du am Altar.

Vierzig Jahr! Welch kurze Zeit! .
Ein Tropfen im Meer der Ewigkeit!

Vierzig J ahr! Welch lange' Zeit,
Wenn man zu Opfern stets bereit!
Vierzig J ahr sind heut vergangen,
Dasz Du die Priesterweih empfangen.

Priesterweihe! Welch Sakrament!

Ein Anfang ist es ohne End.

Auf ewig bist Du Gottesknecht,
Ein Diener, doch mit Herrenrecht!

Auf Dein Geheisz steigt immer wieder!
Gottes Sohn zur Erde nieder!

Auf Dein Geheisz bringt am Altar
Gottes Sohn sich selber dar!

Die Macht des Bösen ist gebrochen,
vVenn Du "Absolvo te" gesprochen!

Priesterleben, Opferleben!
Immer nur für andere strebcn;
Immer nur, trotz Hohn und Spott,
Sich selber geben und seinem Gott.

Wenn einst Du trittst vor Gottes Thron,
Die Seligkeit sei dann Dein Lohn!

J. ECK, leeraar Rolduc.

De Oud-Directeur Hub. Rei!:!hart zond
onzen Directeur op zijn feest onderstaand
chronicum:
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RoDae ReCtorJ JUbILantl.
In AnnIVersariO SaCerDotJI sUl

ConJUbILat NonagenarJUs RoDensIs.

Met den jubileerenden Rector van Rolduc
jubelt op de verjaring van zijn priesterschap
een negentigjarige (oud)-Rolducien mee.

FEESTLIED

opgedragen aan Mgr. A. van de Venne
Directeur van Rolduc,

bij zijn Veertigjarig Priesterfeest.

Woorden: Jos Bohnen. Muziek: Pierre Zeyen
. Een vlam die laait,

Een bron die spuit,
Een vlag die waait,
Een klok die luidt:

Refrein:
't Is vreugde-feest,
't Is jubelfeest
Den Directeur ter eer,
Den Directeur ter eer.

Een feestklaroen

Juicht door d'abdij;
Een krans van groen;
Rolduc is blij:

Refrein.

Een kerk die zingt,
Een lied dat groeit,
Een orgel klinkt,
De vreugde bloeit:

Refrein.

Door zon bestraald
Als bloesem-klarik
Een woord dat daalt
Van Liefd' en Dank:

Refrein.

Dien Mens zij dank,
Den Leraar dank,
Den Leider dank,
Den Priester dank:

Refrein:
't Is vreugde-feest,
't Is jubel-feest
Den Directeur ter eer,
Den Directeur ter eer.



BIJ HET 40-JARIG PRIESTERFEEST VAN
MGR. ANT. VAN DE VENNE.

In 1924 mocht schrijver dezes in het feest-
nummer van "De Zuid-Limburger" woorden
van hulde richten tot Directeur van de
Venne bij gelegenheid van zijn zilveren
priesterfeest.

Gaarne maakt hij van de hem aangeboden
gastvrijheid gebruik, om op dezelfde plaats
hetzelfde te doen op dit veertigjarig jubilé:

Vijftien jaren zijn zich komen voegen bij
de vijf, die zijn Directeurschap toen reeds
telde. Indien Tacitus in een gewoon men-
schenleven een tijdperk van tien jaren
"magni aevi spatium" noemt, wat dan te
zeggen van twintig in het ambt van Direc-
teur?

Toch behoeft aan die woorden eigenlijk
niets toegevoegd noch veranderd te worden,
want de verloopen jaren hebben bewezen,
dat de hulde een zeer juiste en welverdien-
de was.

Met een hem kenmerkende kalme even-
wichtigheid is Directeur van de Venne zijn
verantwoordelijke arbeid blijven verrichten
tot heil en vreugde van velen. "Door alle
wisselvalligheden van zijn bewogen en druk
bestaan is hij in kalme sereniteit op zijn
baan voortgeschreden", dankbaar voor les
jours de gloire, niet verblind door succes,
nooit ontmoedigd door teleurstellingen.

Niet enkel op het Huis, ook op zijn Di-
recteur "ruhet Gottes Segen".

Hij is wat de Franschman noemt une na-
ture bien équilibrée en dat is wat waard
voor iemand, die dikwijls in rustige zelfbe-
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heersching zijn kracht moet zoeken. Daarom
loopt zijn levensbaan niet langs scherpe
bochten, zij verliest zich niet in ijle hoogten,
zij blijft in de regionen van de gulden mid-
denweg. 't Is het geheim van de bezadigd-
heid, waarmee we niet willen zeggen, dat
heftige gemoedsbewegingen hem vreemd
zouden zijn. 't Is het geheim van een conse-
kwent zichzelf-blijven in kalme continuïteit
cn zoo is goed al wat hij is en goed al wat
hij doet. ,

Een acht over de heele lijn; slechts bij
hooge uitzondering een negen; zij zou 't
evenwichtige verstoren, en liefst geen tien,
want die raakt het geniale, een gevaarlijk
exces en, volgens de Vigny "une malédic-
tion"; maar ook nergens een zeven, want
meer dan "ruim voldoende" zijn de presta-
ties van Rolduc's Directeur.

Simpliciter goed wat hij is: geen dictator
maar een goed directeur; geen serafijnsche
Heilige maar een goed priester; geen klas-
siek "orateur sacré", maar een goed spreker,
een goed conferencier; geen literator maar
een goed docent; geen philoloog maar een
goed talenkenner; - wie heeft er tegen-
woordig vier in zijn vestjeszakje om er zoo
maar voor de vuist in te spreken? - geen
musicus maar een goed zanger; geen histori-
cus maar een goed annalist, getuig,e het Jaar-
boek; geen staatsman maar een goed staats-
p~rtijer; geen geheelonthouder maar een
goed afschaffer; geen schepper van wereld-
wonderen maar een goed bouwheer.

Eenvoudig goed, ook al wat hij doet: hij
is een warm-sociaal voelend menschrnet
een ~roote vereering voor den oud-Roldu-

9



ciën Dr. Ariëns; als zoodanig heeft hij ook
de zending van Jhr. Ruys overgenomen: te
ijveren voor de beatificatie; goed is wat hij
doet als vriend, als raadsman, als gastheer,
als familielid en, last not least, als heeroom
van velen!

Zoo verliep ook alles goed in het groote
huis, dat Rolduc heet; de jongens zijn er
tegenwoordig graag hetgeen vroeger bij uit-
zondering weleens niet 't geval was; en van
revoluties, die voorheen wat afleiding brach-
ten in het leven van de "Kleine Republiek",
is geen sprake meer!

In weinig Directeuren is Rolduc zoo beli-
chaamd als in hem en voor de oud-Ieeraren
zal Rolduc nog steeds Rolduc blijven, zoo-
lang ze hem daar weten in zijn abbatiale wo-
ning, in de schaduw van de oude dikke wa-
tertoren.

Eén omstandigheid is sedert 1924 veran-
derd: schrijver dezes werd onttrokken aan
zijn directoriale leiding en naar elders ge-
plaatst. Hij kan nu vrijer spreken!

Sindsdien is in het hart van Rolduc's
Directeur een hernieuwde devotie opge-
bloeid tot den H. Gerlachus "un des Saints
de Rolduc".
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We weten, dat de vrome kluizenaar in het
oude Roda zijn biecht placht te spreken; nu
komt Roda's Directeur op gezette tijden
biecht hooren in St. Gerlacus' heiligdom,
aldus een bediening uitoefenend waarnaar
hij altijd een beetje heimwee voelt. Indien
de oude St. Gerlach-abdij nog bestond, zou
de Heer Proost vandaag onverwijld in bij-
zijn van Mevrouwe de Subpriorisse en van
alle adellijke frauwleins Monseigneur van de
Venne benoemen tot chanoine honoraire de
St. Norbert.

De goede God spare nog lang Rolduc's
Directeur! Volgens menschelijke berekening
mogen we vertrouwen op de verhooring van
deze bede, want óók zijn gestel is even-
wichtig en de gezondheid goed; alleen één
oor kan soms last veroorzaken! Maar het
behoort nu eenmaal tot de evenwichtigheden
hier beneden niet alles te hooren en aan één
kant een beetje doof te zijn.

Dominus conservet eum!
E. RIBBERGH.

Overgenomen uit "De Zuid-Limburger" van
16 Maart j.l.

Uitbreidingen en vernieuwingen op Rolduc ~:;) .
............

"Sprak de oude en nieuwe geschiedenis
van Rolduc bij iedere stap, die ik zette in
die eerbiedwaardige woning en haar omge-
ving, machtig tot mijn hart".

Deze woorden door Z. Hgw. Exc. Mgr.
Schrijnen z.g. in 1921 geschreven in het eer-
ste jaarboek van Rolduc geven zonder twij-
fel ook een beeld van de stemming, waarin
Mgr. van de Venne niet alleen als docent,
maar nog meer als Directeur van Rolduc
zijn arbeid heeft verricht en de leiding heeft
gevoerd.

Terwijl in de 1ge eeuw het Klein-Semina-
rie de kern was geweest die het complete
gymnasiale onderwijs, de 5-jarige H.B.S., de
5-jarige Handelsschool in 't leven had geroe-
pen en 't onderwijs had doen bloeien, zo

*) "Zuid-Limb." van 16 Mrt.

was. de tijd er rijp voor om nu verder zeer
noodzakelijke uitbreidingen te geven aan de
oude Abdijgebouwen, daar de 1ge eeuwse
uitbreidingen van 't zogenaamde Instituut
ten zuiden der kerk onvoldoende waren ge-
worden.

Daarna was de noordzijde van de kloos-
terkerk vrijgemaakt en het Klaverblad-ro-
maanse Koor hersteld.

De regel van klassieke oorsprong den leer-
lingen voorgehouden in de litteratuurlessen
"Avant que d'écrire apprenez à penser"
staat aan Mgr. van de Venne steeds heldèr
voor de geest. Immers op rustige wijze heeft
hij vanaf het ogenblik dat hij de taak van
Directeur had aanvaard eerst voor zich zelf

zich rekenschap gegeven, welke materiële
eisen aan de Scholen te Rolduc moesten

worden gesteld; daarna eerst begon een



Voorplein na de restauratie.



overleg met de bouwmeesters geroepen voor
de verwezenlijking daarvan. Telkens werd
een zuiver omschreven onderdeel van 't zeer
grote moeilijk te overziene geheel in studie
genomen.

Het is aan die geruime tijd van voorberei-
ding, gedurende deze ruim twintigjarige
bouwperiode te danken, dat gelegenheid be-
stond de plannen van verschillend standpunt
te overwegen, en na onderzoek vast te stel-
len.

De gehele opzet van de talrijke grote en
kleinere werken, die in deze vele jaren wer-
den tot stand gebracht, werd beheerst door
het streven om de historisch gegroeide abdij
en door haar geschiedenis en door haar rus-
tig, voornaam vormenstelsel harmonisch in
stand te houden.

Dit heeft gegolden zowel voor de volko-
men nieuwe vleugels zoals de zalen voor
gymnastiek en de Aula, als voor trappen en
zolders.

Van de omstandigheid dat de imposante
Oostvleugel, gericht met ruim uitzicht over
't dal van de Wurm, nog geheel vrij lag in
een uitgebreid terrein, kon worden gebruik
gemaakt door architect Jan Stuyt tot 't ont-
werpen van twee belangrijke zijvleugels, die
de grote speelplaats aan Noord- en Zuid-
zijde een rustige afsluiting geven. Hierdoor
konden de nodige ruimten worden verkre-
gen voor het natuur- en scheikunde-onder-
wijs, een tweede tekenzaal, ontspanningsza-
len voor docenten en studenten, benevens
verschillende woon- en logeerkamers.

De plechtige inwijding van de Zuidvleugel
vond plaats in 1923; de Noordvleugel met
de aansluitende gymnastiekzaal langs tuin
en bosje vinden we afgebeeld in Rolduc's
Jaarboek 1927.

De woning en meubilering voor een huis-
houden, dat altijd boven de 500 personen
te verzorgen heeft, moet ook technisch-eco-
nomisch op peil van de tijd worden gehou-
den. Alleen de ontwikkeling dier verzorging
zou de stof kunnen leveren van een inge-
nieurs-lezing voor een Delfse studieclub.
Hier moet met het volgende worden vol-
staan. Volgens ontwerp van Jan Stuyt werd
aan de Noordzijde een klein kloostergebouw
gesticht voor de zusters, die de huiselijke
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bezigheden van het grote complex op onge-
ziene wijze weten te verrichten.

Daarvoor was 't nodig de oude boerderij
en slachterij af te breken. Hiervoor werd
achter de oude aula in 't dal bij den eersten
vijver onder leiding van Architect Tap een
nieuw gebouw uitgevoerd dat brandvrij werd
samengesteld.

Inmiddels hadden de exploitaties van de
Domaniale Mijn reeds enige jaren het
eigenaardig contact tot ontwikkeling ge-
bracht, dat de verhoudingen technisch en
economisch regelt, betreffende mijnschade
en herstelwerken. Vooral gedurende de oor-
logsjaren moesten uitgebreide voorzieningen
worden getroffen aan bijna geheel het oude
abdij gebouw, welke nog werden voortgezet
tot in 1932.

Ofschoon in verschillende jaren der vorige
eeuw belangrijke herstellingen aan de Abdij-
kerk waren uitgevoerd verkeerde het ge-
bouw, blijkens afwijkingen in verschillende
gewelven, toch in een staat die zorg moest
baren. Zo nam Mgr. van de Venne in 1928
het besluit in overleg met de Rijkscommis-
sie van Monumentenzorg, de restauratie ter
hand te nemen.

Uitgaande van de westelijke bouw der
kerk, dienden zodanige voorzorgen genomen
te worden, dat ernstiger vervormingen: wer-
den voorkomen. De leiding dezer werkzaam-
heden werd toevertrouwd aan Ir. Joseph Th.
J. Cuypers

In de torenbouw werden hinderlijke toe-
voegselen van de 17e en de 1ge eeuw, die de
mooie ruimten van de Romaanse bouw scha-
de deden zowel voor het oog als voor de
echtheid geamoveerd. Zo kon ook het te
hinderlijke oksaal worden ingekrompen en
een modern orgel in de zijbeukvakken gro-
tendeels worden opgesteld en een oud ven-
ster weer naast het middenschip geopend
worden. Waar alle grote gewelven der Ro-
maanse kerken neiging vertonen tot uitzet-
ting, was dit euvel te Rolduc in de Mijn-
streek nog meer te duchten. Zo werden
krachtige ankers geplaatst bij de aanzet van
alle dwarsbogen, tot geruststelling van de
kerkbezoekers voor lange jaren!

De zolderverdiepingen in de achttiende
eeuw door de monniken gebouwd begonnen



hier en daar ook de gebreken van de oude
dag te vertonen. Evenals de eikenhouten
trappen.

In de zomervacantie van 1931 moest de
overkapping van slaapzaal III over de ganse
lengte van de oostelijke middenbouw wor-
den vernieuwd, waarbij het vervangen van
de afgeleefde oude eiken balken door een
lichte ijzerconstructie de gelegenheid bood
om voor de leibedekking uitwendig de oude
vorm te behouden, terwijl de inwendige
wanden aanmerkelijk meer ruimte konden
geven.

De hoofdtrap van 't Seminarie werd ver-
vangen door een betonijzeren constructie
met granieten treden, terwijl het geheel is
gevangen in een vierpootig raamwerk, dat
stijf blijft, ook indien de muren mochten
nalaten. Dezelfde verbetering werd toege-
past in het instituut en voor de grote trap
nabij het priesterkoor.

Toen in 1936 de muurbalken in de noor-
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delijk gelegen abtsvleugel op twee verdie-
pingen bleken af te rotten in de zware mu-
ren, moest in de jaren 1936-1937 plotse-
ling worden ingegrepen. De twee bovenver-
diepingen moesten worden ontruimd door
den Directeur en den Provisor; evel1als door
een twintigtal religieuzen. Met bekwame
spoed werd hier een meer moderne kern-
bouw toegepast met behoud van de uiter-
lijke verschijning van deze zeer waardevolle
abtsvleugel.

Toen in 1933 de oude aula op hinderlijke
wijze haar gebreken deed voelen aan de be-
zoekers, stond de ijverige bouwheer voor de
taak een zeer ingewikkeld program te moe-
ten tenuitvoer brengen, waarbij de liefde
voor de oude bouwwijze moest gepaard wor-
den aan toepassing van de moderne weten-
schap, niet alleen op het gebied van bouw-
constructie - namelijk op een terrein over
een scheur in de aardkorst - maar bij de
inrichting van de zaal met 450 zitplaatsen,

De vroegere aula. thans vergader~ en examenzaaI.



die geschikt moet zijn voor congres-vergade-
ringen, declamatie, toneelspel, muziekuitvoe-
ringen en cinematische projecties.

Hierbij was er dus gerede aanleiding om
de medewerking van architect Pierre J. J.
M. Cuypers naast zijn vader te bevorderen,
terwijl zij zich in verbinding stelden met
Ir. Lyon te Parijs, die op acoustisch gebied
een Europese vermaardheid genoot.

Deze bouw, in 1934 uitgevoerd, is bedoeld
als evenwichtig element tegenover de gym-
nastiekzaal en moge als type worden be-
schouwd van de opvattingen, die den wijzen
bouwheer, Mgr. van de Venne, geleid hebben
gedurende de vele jaren van zijn veelzijdige
arbeid.

In het jaar 1938 vroeg de vleugel van de
aula om verbetering in verband met de nieu-
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we bestemming der lokalen en beperking van
de in beslag genomen ruimte. Het sterk-
toegenomen autoverkeer kon op het vóór-
plein zich zeer bezwaarlijk ontwikkelen. Bij
de thans bestaande toestand met verbrede

rijwegen is ook het overzicht over dit zeer
merkwaardig vóórplein der oude abdij, waar
z;ch nu Instituut, Abdijkerk, Abtsvleugel en
de fantastische watertoren tegelijkertijd voor
den bezoeker ontwikkelen, wel zeer aanmer-
kelijk verbeterd.

In de versmalde vleugel zijn behalve een
ruime vergader- en examenzaal met de be-
waarde wandschilderingen der aula nog on-
dergebracht een padvinderslokaal, een rij-
wielbergplaats, kamers voor knechten en
verdere dienstvertrekken.
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Roda eert zijn Directeur

13 Juni. Onze Directeur wordt geridderd.

Nadat in Maart in intieme kring het veer- provincie Limburg. Ook vele andere hoog-
tigjarig priesterfeest van den Directeur was waardigheidsbekleders waren gekomen om
gevierd, zou dan op 13 Juni het jubileum aan het feest meer luister bij te zetten.
nog eens officieel herdacht worden. Hooggë- 's A vonds tevoren vergastte de Rolducse
plaatste personen waren uitgenodigd, onder Harmonie de jongens op enige leuke stuk-
wie Z. H. Excellentie Mgr. Dr. G. Lemmens jes muziek, die veel bijval vonden. De stern-
en Zijne Excellentie Mr. Dr. W. G. A. van ming begon er in te komen.
Sonsbeeck, Commissaris der Koningin in de Totdat plotseling, als een donderslag, het
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bericht kwam, dat Mhr. Vaessen, de gym-
nastiek-leraar, overleden was. Hij was wel al
enige tijd ziek geweest, maar men dacht niet,
dat het zo erg was. Dit bericht maakte diepe
indruk, en zeker zouden de feestelijkheden
uitgesteld zijn, als niet reeds alle .voorberei-
dingen getroffen waren.

Wij brengen hierbij een woord van dank-
bare hulde aan den man, die Rolduc in zo
menig opzicht voortreffelijke diensten be-
wees. Leerlingen en oud-leerlingen zullen
hem ongetwijfeld in hun gebeden indachtig
zijn.

Wanneer de volgende dag, buiten alle ver-
wachting, de zon haar gouden glans over
Roda's daken uitspreidt, is het alsof ook de
Natuur wil medewerken om hem hulde te
brengen, die veertig lange jaren al zijn krach-
ten, als priester en als leraar, aan Rolduc gaf.
Z. H. Exc. de Bisschop draagt de Communi-
teitsmis op waaronder de leerlingen ter H.
Tafel naderen en op uitdrukkelijk verzoek

13 Juni. Rolduc verwelkomt de geestelijke en wereldlijke autoriteiten.



van den jubilaris zelf bidden voor de ziele-
rust van den Heer Vaessen. Na de H. Mis

wordt aan enige jongel1s het H. Vormsel toe-
gediend, waarbij de Bisschop hen in een
korte toespraak wijst op de grote kracht van
het gebed en op het strijden als soldaten
voor de eer van Christus.

Om half elf wordt de plechtige Hoogmis
met pontificale assistentie opgedragen door
den Jubilaris. In een lange plechtige stoet
trekken de priesters met hun Bisschop van-
af de bisschop sz aal door de oude klooster-
gangen naar de kerk. "Ecce sacerdos mag-
nus", zingt het meerstemmige koor. "Ecce
sacerdos magnus", dreunt ook het orgel.

De Bisschop wordt geassisteerd door de
Z. E. Heren Dr. W. Jacobs, Dr. P. Everts en
Dr. A. Deumens, terwijl de Direct(,(ur wordt
bijgestaan door de Z. E. Hcren J. Damen en
Drs. P. Geurts. De plechtige meerstemmige
mis van L. Refice geeft aan het geheel nog
iets aparts; het is cen echte indrukwekkende
Rolducse plechtigheid.

Na de Hoogmis zullen het défilé en de vrije
oefeningen van de leerlingen plaats vinden.
De harmonie met kleurige petten en blin-
kend gepoetste instrumenten speelt bij het
optrekken enige flinke marscn en daarach-
ter stappen op de maat van de muziek de
leerlingen. Kleurige vlaggen geven de stoet
een feestelijk cachet. De jongens, die de
gymnastiekoefeningen zullen docn, stellen
zich op.

Maar eerst wordt dc Bisschop door een
philosoof welkom geheten binnen de poorten
van het feestvierende Roda. Spreker zeide,
dat de Rolducse studenten de bevoorrech-
ten waren boven zovelen, die verstoken zijn
van de vaste leiding, die hun de weg moet
wijzen door het leven. In blij en jeugdig op-
timisme bouwt Rolduo aan de toekomst der

leerlingen, aan hun toekomst hiernamaals.
Op Rolduc leren wij onder leiding van Di-
recteur en leraren te streven naar de ware

cultuur, die 't goede, dat sluimert in de
grond van ons hart, wil wekken en richten
op God.

Dan trad een andere leerling naar voren
om den hoogsten vertegenwoordiger van het
koninklijk gezag in ons gewest te begroeten.
Hij zeide onder meer tot den gouverneur,
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dat Rolduc reeds sinds eeuwen door histori-

sche banden met het Oranjehuis is verbon-
den. Immers onder de maatschappelijke en
burgerlijke deugden waartoe de middelbare
scholen opvoeden, neemt de vaderlandsliefde
een ereplaats in. Want nog steeds geldt het
fiere woord, dat een vriend van Rolduc eens
schreef: "Hare Majesteit heeft wel even ge-
trouwe, maar geen getrouwere onderdanen
dan de Katholieken."

Na deze woorden klonk een hartelijk ap-

plaus en er werd begonnen met de vrije
oefeningen. Gelijkmatig gingen armen en be-
nen op en neer en de gasten waren vol be-
wondering.

De tijd vliegt snel en voor velen komt nu
het belangrijkste, namelijk het diner. Als we
door de prachtig versierde gangen lopen en
de eetzaal binnengaan, wordt ons oog getrof-
fen door versieringen, flessen, glazen, bloe-
men en luidsprekers. En als de gasten en
jongens binnenkomen harmonieert dit alles
prachtig. De stemming is er, want pogingen
om liedjes te zingen worden ondernomen.
Na het gebed treedt een klein-Rolducien naar
voren en declameert een vers voor den Jubi-

laris. Dan begint men den inwendigen mens
te versterken en men zal moeten toegeven,
dat het diner "af" was.

Na enige tijd staat de Bisschop op en hul-
digt den Directeur en ik kan niet nalaten
om enige delen van deze speech bijna onver-
anderd weer te geven:

"Servus bonus et fidelis", Goede en getrou-
we dienaar. Vooral getrouwe dienaar, want
gij hebt 40 lange jaren uw krachten en talen-
ten besteed aan de opvoeding van de duizen-
den jongelieden, die in deze tientallen jaren
Rolduc bezochten. Gij waart hun een voor-
beeld door uw grote ijver en diepe gods-
dienstzin. Vooral ben ik u dankbaar voor de

opleiding van mijn priesterstudenten. De uit-
breiding der gebouwen is eveneens een blijk
van uw energie. Ik herhaal nog eens; ik ben
u hartelijk dankbaar voor de trouw waar-
mede gij Rolduc veertig lange jaren hebt
gediend.

Een daverend applaus weerklinkt na deze
woorden en het "Lève Rolduc" wordt aan-
geheven.

Dan krijgt de Commissaris der Koningin



het woord en ook hiervan wil ik enige pas-
sages aanhalen:

"Limburg heeft mij getroffen door zijn
natuurschoon en zijn mijnen. Maar Limburg
heeft me ook getroffen door zijn cultuur.
Cultureel Limburg met Rolduc als centrum,
waarvan duizenden jongelui uitgingen en
waarvan velen hetzij op sociaal, hetzij op
ander gebied vooraanstaande plaatsen inne-
men. Vooral op sociaal terrein neemt Rolduc
een "grote plaats in, waarbij ik vooral wijs
op de jaarlijkse sociale studieweek. Ook
Hare Majesteit de Koningin heeft uwe ver-
diensten willen erkennen, door u bij Konink-
lijk Besluit van 10 Juni jongstleden te ver-
heffen tot Ridder in de Orde van den Neder-
landsen Leeuw."

Na deze woorden is het enthousiasme

overweldigend en spontaan wordt het Wil-
helmus gezongen. Dan gebeurt er iets, dat
misschien uniek is en blijft in de geschiede-
nis van Roda: er wordt toegestaan om een
sigaartje te roken en na enige tijd is natuur-
lijk de rook te snijden.

Verschillende personen speechen nog,
waaronder de president van de philosophen,
Dr. P. Everts, Prof. Dr. Cobbenhagen, die
op welsprekende wijze het ontstaan van de
Tilburgse H ogèschooldag in verband met de
reunie te Rolduc, schilderde. Verder vermel-

den wij nog den Zeereerw. Heer pastoor
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Ribbergh, die in een zeer geestige causerie
de Rolducse studenten uitnodigde tot een be-
zoek aan St. Gerlachus.

Toen nam de Jubilaris zelf het woord. Hij
dankte allen, die aan het slagen van het
grote feest hadden medegewerkt. Dan zegde
hij speciaal dank aan de hooggeplaatste per-
sonen en eindigde met te zeggen, dat Rolduc
slechts met ieders steun, dus ook de steun
van buiten, kan bloeien en z'n doel bereiken.

's Middags gaf het Harmonie-Orkest van
de Oranje-Nassau Mijnen een concert, dat
bijzonder in de smaak viel. Door den presi-
dent van het bestuur van de muziekvereni-

ging werd een klein geschenk aan den Direc-
teur aangeboden. Treffend was hun mede-
leven, door ter nagedachtenis van Mr. Vaes-
sen de Marche Funèbre van Chopin te spe-
len. Hiervoor vooral danken wij hen har-
telijk.

Nadat het Vive Jésus door de kerk had ge-
klonken, gingen de jongens voldaan naar
bed. En dan gaat het Rolducse leven weer
zijn oude gang, voor iedereen, ook voor den
Jubilaris, die wederom werkt, als was er niets
gebeurd. Maar allen zullen jegens hem dank-
baar gestemd blijven en zo enige regels van
het Jubellied tot waarheid maken:

Den Leraar dank,
Den Priester dank.

W. S.



Het PriesterfeestZilveren
........

van Drs. Sittarz

't Is feest! Rolduc viert Priesterfeest!
Dankbaarheid en liefde bloeien stil in het

hart. Vaak eerst wanneer men zijn erkente-
lijkheid niet meer kan betuigen. Geheel an-
ders is het hier - nog wel niet in volle bloe-
sem - waar het den leeraar maar vooral den

Priester geldt, wiens voorbeeld van stipte
plichtsvervulling en nauwgezetheid, wiens
toewijding waarmee hij zich geeft aan zijn
leerlingen, wij dagelijks voor onze oogen
zien.

Mijnheer Sittarz viert zijn zilveren Pries-
terfeest! Schooner begon deze lentedag.
Lichter, blijer waren we allen gestemd. An-
ders is de sfeer in de kerk vanmorgen. Of is
het slechts verbeelding, want de vreugde om
een groot geluk idealiseert zoo graag!

Vurig biddend knielen de vele jonge be-
woners van het oude Rolduc. Allen droegen
zoo juist de H. Communie op voor den
Priester-leeraar dien vijf en twintig jaar ge-
leden de onschatbare genade ten deel viel
tot Priester gezalfd te worden. Jezus, Gij die
hem hebt uitverkoren onder velen, om tus-
schen ons en U een offerende Middelaar te

zijn, zegen hem. Sterk hem met Uw genade,
opdat hij de zware maar schoone taak: wer-
ken voor het heil der zielen, goed moge vol-
brengen. Maria, Moeder der Priesters heel
in het bijzonder, smeek bij Uw Goddelijken
Zoon rijke zegeningen voor den Jubilaris af.
Jezus, vergeld hem al het goede en laat hem
nog vele jaren voor U arbeiden.

Introibo ad altare Dei. Ontroerd door de

oneindige Goedheid van God, bestijgt de
Pirester-Jubilaris het altaar om het plechtige
Dankoffer te beginnen. Mede-leeraren en
leerlingen vereenigen zich met hem om in
vurig gebed mede-offeraars te zijn en God
te danken. Zooveel schonk Hij in deze vijf
en twintig jaren dat wij er ons klein door
voelen. Machtig klinkt de God verheerlijken-
de zang. Hoe goed en schoon is het hier te
zijn! Wij voelen ons allen zoo wonderbaar
één.

't Is stil. De zang verstierf en het orgel

F.

zweeg. 't Oogenblik is daar, dat de God-
mensch onder de gedaante van brood en wijn
door de macht van den Priester neerdaalt op
het altaar. Groot oogenblik! Onbegrijpelijk!
Duizelingwekkend! Geheim van Liefde. Wij
geloven. Peinzend keeren we in ons zelf.
Priester zijn is een andere Christus zijn. Ont-
roerend moment voor den Jubilaris. Wij
allen bidden tot God dat hij het leven van
dezen Priester moge blijven zegenen.

De consecratie is voorbij. De zang heft
aan. Plechtig begeleidt het orgel. Hosanna in
Excelsis! Groot en machtig zijt Gij, 0 God,
en groot is Uw goedheid en barmhartigheid.

Zacht klingelt de zilveren klank van de
altaarschel. De Priester nuttigt Ons Heer.
Innige vereeniging. Zoete samenspraak. Be-
klemmende gedachte. Moment van genade.
Dankend bidt de Middelaar der menschen

voor zoovelen. die hem dierbaar zijn en die
hem gesteund hebben door voorbeeld en ge-
bed, om de heilige roeping te bewaren. Naar
God zijn zij misschien reeds opgegaan, maar
troostend is het besef van de gemeenschap
der Heiligen. Smeek end bidt hij voor hen die
aan zijn hoede zijn toevertrouwd en voor de
komende tijden.

Stil is het wederom als in een oneindige
ruimte. Placeat tibi Sancta Trinitas. Moge dit
ons offer welgevallig zijn!

Te Deum Laudamus!

Het offer is volbracht. Plechtig en majes-
tueus klinkt dit oude danklied door de Kerk.
Bloemen bloeien rond het altaar. Wierook

stijgt op naar de binnenvallende zonne-
stralen. Triomphaal speelt het orgel. Een
Priester dankt God die hem deze groote
gunst waardig achtte: gedurende vijf en
twintig jaar zijn offerende Middelaar te zijn.
Wij danken God voor den Priester, den lee-
raar, dien Hij ons in zijn oneindige goedheid
schonk. Wij danken ook den Priester die
zich wijdt met hart en ziel aan onze opvoe-
ding, die zich zelf wegschenkt voor het heil
onzer zielen; die leefde voor hen die ge-
durende deze vijf en twintig jaren binnen



Rolduc onder zijn leiding mochten staan. Als
broers van alle menschen zijn wij hem ook
daar dankbaar voor.

Te Deum Laudamus!

Mijnheer Sittarz, uw gedachten gaan terug
naar het verleden, toen U voor het eerst dit
danklied aanhief. Het was om God te dan-
ken, met een diep geroerde ziel, voor het
bereikte levensideaal. Vurig in het jonge en-
thousiasme bood U zich aan om te strijden
voor de eer van God:
Laat ons stil in eenvoud werken Heer

Voor de zielen der menschen en Uwe Eer;
Laat ons zwoegend zaaien het zaad in de

[voren
Stappend steeds met vaste tred

In het licht van U die de Zon der zonnen zijt,
Opdat het zaad door Uw genade vruchten

[drage!
Het loon dat wij in deze wereld vragen
Is gering - wij zoeken immers slechts Uwe

[Eer -

Schenk ons een eenzaam graf, 0 Heer,
Te midden der velden aan halmen rijk;
Laat de roem onzer daden als schaduw
Vallen achter ons, opdat hij onze werken
Niet verduistere voor Uw oogen;
Laat hem bloeien rood als maluwe

Op de akkers, wanneer gij de oogst reeds
[lang hebt ingehaald,

En uw arbeider opging om 't hemelsche loon
[te ontvangen;

En langs de wegen, opdat onze voorbeelden
[trekken, Heer!

Voor de Lente nieuwe werkers, nieuwe
[zaaiers van Uw Eer!

Vijf en twintig jaren vergleden. Het Pries-
terleven, het gedroomde ideaal eischte offers.
Maar U heeft mogen werken voor God, voor
de zielen en U dankt Hem daarvoor. Schoon

en goed waren deze jaren van stille gestadi-
ge toewijding, waarmede U biddend arbeidde
als leeraar voor de wetenschap in dienst van
ons H. Geloof, maar ook als Priester voor 't
heil der zielen. In die jaren heeft U het leven
schoon gemaakt voor velen en voor anderen
is U een lichtende ster of een sterke steun

geweest, want weldoende ging u rond. Niet
als een eenzame, neen als een Priester, als
een goede Vader, als een Vriend voor allen

trok U door het leven. Een tot God opstu-
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wende invloed ging van U uit: Uw woord,
Uw voorbeeld als Priester en als diep ge-
loovig mensch maakten een onuitwischbare
indruk op Uw leerlingen. Niet als een een-
zame. . .. voortleven zal Uw Priesterschap
in de opgroeiende jeugd en vruchten blijven
afwerpen, in een beleefd Christendom, tot
meerdere Eer van God.

Te Deum Laudamus!

Het orkest zet in. Trompetklanken schet-
teren door de aula de roode tonen van blij-
heid en vreugd. Zingende violenmuziek
slingert haar lichte guirlandes van liefde. De
trom tromt somber haar donker geroffel.
Extatische tonen van een klare, eenzame
blokfluit wellen rein en klankvol op. Dan
hartstochtelijk, harmonisch geweldig, brui-
sen de klanken in een juichend accoord, stu-
wen op door en over elkaar, neigen, slaan
neer, springen jubelend op, verglijden en
sterven weg.

Hierin zie ik de vreugde die er ligt in het
werken voor God; de offerende liefde tot
de menschen, het leed van zware dagen en
't blij opgaan in de beschouwing van Gods
Schoonheid en Goedheid en dat alles veree-

nigd tot een harmonisch geheel: het leven
van den Priester.

Stralend schijnt buiten de lente-zon om
straks weer te verdwijnen achter een wolk.
Een .feestelijke vlag zwiert breed uit op de
wind en vouwt zich langzaam plooiend
terug. Valt slap langs haar stok.

Zoo is het leven met zijn ups and downs,
ook dat van den Priester.

't Is feest! 't Is Priesterfeest!

Eerst dankten wij God, nu zullen we den
Priester-leeraar huldigen! Heel Rolduc, zijn
priesters en leeraren en leerlingen, is blij
samengekomen om hem, die vijf en twintig
jaren onvermoeid arbeidde tot geestelijke en
verstandelijke ontwikkeling zijner leerlingen
openlijk hulde te betuigen.

Eerbiedwaardige reeds grijzende hoofden.
De glimlach kan de ernst van het gelaat niet
verdrijven. Stralende gezichten. Lachende
jongenskoppen die het leven enkel schoon
zien. Een vreugde trilling doorzindert allen
die rond den Jubilaris zijn saam gekomen om
spontaan hun vreugde en blijdschap te too-



nen en gelukwenschen aan te bieden op
deze verheugende dag.

't Is feest! Rolduc viert Priesterfeest!
Feestklanken der muziek zweven door de

aula. Handen klappen. Blijheid. Medeleven.
't Traditioneele huldebetoon dat spontaneï-
teit en dankbaarheid verre houden van 't
conventioneele.

De woorden van hulde, de gelukwenschen
die U, Jubilaris door Kees Juten, een Ben-
jamin van Klein-Rolduc, worden toegevoegd,
zij zijn de vertolking van ons aller gevoe-
lens. Openlijk willen wij U hier onze dank
betuigen en hartelijk feliciteeren. Nog zeer
vele jaren wenschen wij U toe om te arbei-
den hier op Rolduc voor de wetenschap en
het heil der zielen of elders meer direct in de
wijngaard des Heeren.

Heel in het bijzonder echter willen wij
heden in U den Priester eeren. Zoo zelden
hebben we daar de gelegenheid voor, omdat
het dagelijksche leven U zoo gemakkelijk
alleen als leeraar ziet. Wij, leerlingen, be-
reiden ons nog voor om te staan in het volle
leven. Uitgaan zullen we binnen weinige ja-
ren naar het leven dat ons toelacht. Sommi-
gen zullen gaan als Priester, anderen als
leeken om te arbeiden waar hun een taak
is weggelegd. Maar zonder uitzondering en
wat het leven ook brengt, nooit zullen wij
vergeten wat een Priester voor de mensch-
heid is. Nimmer zullen wij vergeten welk
een gunst het is Priester te zijn, welk een
hooge uitverkiezing, en eerbied, liefde, trouw
en aanhankelijkheid zullen wij den Priester
blijven betuigen.

Als vertolker van deze, ons aller gevoelens
trad Clemens Schweigmann naar voren en
met bezieling getuigde hij voor ons allen
hoe schoon wij het Priesterschap weten:
"Toen Maria de boodschap had aanhoord:
"Moeder zult gij zijn van 't Eeuwige Woord",
Zong haar hart het juichende Magnificat.
Er zijn harten, die soms eenigermate deelen,
in het geluk der Moedermaagd; dan zingen
ook zij dat jubellied, de zang der hoogste
vreugde."

Evenals Maria bij de Annuntiatie tot Moe-
der van God werd uitverkoren en daardoor
deel kreeg aan onze verlossing, is ook de
Priester uitverkoren om te werken voor 't
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Rijk van Christus. Daarom gaat de liefde
van Maria heel in 't bijzonder uit naar den
Priester.

Verheugd zong Maria na haar blijde toe-
stemming het schoone Magnificat om God
den Heer te danken voor de groote goedheid
die Hij haar betoonde.

Het kind in zijn reine onschuld hoort ook
de roepstem van Jezus die spreekt van tee-
dere liefde en innig samenzijn. Het besluit
lil die kinderziel staat vast. Het zal Jezus
beminnen en zich geheel aan Hem geven.
Liefde en vreugde in het kinderhart zingen
dan uitbundig het eerste "Magnificat". Die
zang sterft niet meèr. Het verlangen naar
het schoon ideaal bloeit op. Het kind wordt
jongeling en eindelijk: "vervuld is het ideaal:
"Magnificat anima mea Dominum."

Juichend hief ook de Jubilaris dit dank-
lied aan, vijf en twintig jaar geleden om die
teedere klanken nimmer meer te vergeten.

Doch nooit steeg het zoo geestdriftig en
jubelend op ten hemel om God te loven als
vandaag op dit zilveren feest.

"Moge die zonnige zang, Priester-Jubila-
ris, nooit sterven in Uw hart; moogt gij al
de dagen van Uw priesterlijk leven blijven
herhalen:

"Magnificat anima mea Dominum."
't Blijft even stil. De liefde en. goedheid

van God voor ons eenvoudige schepselen is
zqo indrukwekkend, zoo verheven en groot.
Onze wederliefde vaak zoo poover en
schriel.

Dan zet het orkest weer in. Een vroolijk,
luchtig intermezzo, speelsch en zwierig.

Vervolgens betreedt een der philosophen,
de heer Willy Paes, het podium. In welspre-
kende woorden schildert hij de verheven-
heid van het Priesterschap, dat bestaat in de
meest dienende liefde tot God en in de held-
haftigste naastenliefde in de dienst van God.

Machtig is de Priester wanneer hij als
Middelaar aan het altaar staat, machtig wan-
neer hij als de geneesheer der zielen, salus
populi, de absolveerende woorden spreekt.

Deze macht van 't Priesterschap blijft ook
de priesterleeraar uitoefenen ondanks het
feit, dat hij niet in de volle zielzorg ge-
plaatst is.

Dank spreekt hij uit in naam van allen die



in de arbeid der voorbereiding op het later
leven de steun van den Jubilaris mochten
ontvangen, vooral namens hen die eens

Priester hopen te worden. Steeds zullen zij
het gegeven voorbeeld gedenken en bidden
tot God dat het den Jubilaris gegeven mag
zijn nog lang als Priester te werken voor
God.

Na het applaus van instemming speelt 't
orkest "Alte Kameraden". Blij en zonnig.
"Vrienden", wij zijn meer, als "broers" van

een groot gezin zijn wij hier vereenigd rond
den Priester die feest viert.

Kalm en waardig neemt nu de Hoogeer-
waarde Heer Directeur het woord. De klan-

ken van zijn veertig jarig Priesterfeest han-
gen als 't ware nog in de zaal. Ook hij wil
in naam van ons, leerlingen, een woord van
gelukwensch tot den Jubilaris richten, doch
ook van dank voor alles wat deze voor zijn
geliefd Rolduc deed. Hartelijk zijn de woor-
den van medeleven, maar daarnaast blijft hij
de ernstige, bezorgde opvoeder der jeugd.
Dit feest heeft ook zijn ernstige zijde. Psy-
chologisch gezien kan de opvoedende waar-
de er groot van zijn. Dit Priesterfeest moet
inwerken op onze jonge zielen. Wij moeten
in ons zelf keeren en luisteren naar God, of
ook wij misschien niet zijn roepstem hooren,
en dan onvoorwaardelijk volgen. Voor allen
echter moet het een gelegenheid zijn de
liefde en eerbied voor den Priester te ver-

sterken en die geheel het leven mee te dragen.
Mocht de vrucht van dit feest een nieuwe

priesterroeping zijn, dan zou de Jubilaris
zich zeer zeker ruimschoots beloond achten

voor zijn arbeid van vijf en twintig jaren.
Geroerd sprak daarop de Jubilaris zelf een

woord van oprechte dank voor de gebeden
en de hartelijke belangstelling. Allen zonder
uitzondering dankt hij hen die hebben mede-
gewerkt om deze dag zoo schoon mogelijk,
ja onvergetelijk te maken. Deze dag was
voor hem een afbakeningsschreef: vijf en
twintig jaren van arbeid voor God waren

voorbij. Een mijlpaal. Een korte bezinning
voor de jaren die komen zullen en waarin
hij nog meer en nog beter wil werken voor
het hem zoo dierbare Rolduc, voor de eer
van God en het heil der zielen.

Applaus! "Lang zal hij leven" speelt het
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orkest in snel, opgewekt tempo. Uit volle
borst stemmen allen in. Lang zal hij leven!
Lang zal hij leven!

De huldiging is geëindigd. Lachend, vroo-
lijk in een druk geroezemoes drommen allen
naar buiten. De ochtend is intusschen reeds
bijna voorbij. Weldra volgt nu het feest-
maal, een voor den student niet te versma-
den cardinaal punt van het dagprogramma,
al schijnt hij ook steeds in hoog ere regionen
te planeeren op zoek(!) naar wetenschap.

In gezellig samenzijn wordt de rest van
de middig doorgebracht. Toch is het feest-
programma nog niet afgehandeld. Om 5 uur
volgt na lof en gouter een tooneelavond ter
eere van den Jubilaris; gegeven door de
Vereenigde Haagsche Spelers onder leiding
van Pierre Balledux. Deze naam waarborgt
goede wijn. Met verlangen zien we uit naar
het oogenblik dat zich het doek zalopenen.
De Jubilaris betrad zoo juist onder handen-
geklap de aula.

Langzaam vertoont het tooneel zich aan
onze oogen. Opgevoerd wordt "Het Apos-
telspel" van den Oostenrijkschen tooneel-
dichter Max Mell.

Schoon was dit stuk in zijn diepe eenvoud.
Geroerd waren we allen, bekoord, door de
candide naïviteit waarmee Maria Magdalena,
't meisje der eenzame bergen, de ,verhalen
van het Evangelie begreep en beleefde. Rijk
wa~ dit schoone verhaal, dat ons werd uit-
gebeeld, aan ontroerende momenten, aan
woorden die diep indruk op ons maakten en
hun uitwerking in onze zielen niet misten.
Slechts één zin wil ik aanhalen. Maria Mag-
dalena spreekt met den Heiligen Johannes
en vraagt hem kinderlijk naïef: "Heilige Jo-
hannes, hoe is dat als de Heer Jezus lief-
heeft?"

Hoort de stilte! Men overdenkt deze woor-
den. Gedachten gaan uit naar den Priester
Jubilaris. Jezus heeft ook hem bijzonder lief
"mijn broeder zult gij zijn."

Dit apostelspel vergeet men niet meer.
De pauze die er volgt is niet zoo luidruch-

tig als anders. Er verschijnen niet zooveel
kranten. Iets van de gewijde stemming bleef
en herschiep de sfeer. Men peinst of deelt
elkaar zijn gevoelens mede.

Tot slot vo[gt het blijspel "Bietje" van



Maurits Sabbe. 'n Vlaamsche comedie met
de specifiek Vlaamsche eigenschappen, die
ons "Rijks-Nederlanders" niet altijd volko-
men kunnen bekoren, al heeten ze ook "sap-
pig" te zijn. De sfeer in de zaal is echter
plotseling geheel anders. Lach en jolijt. Luid-
ruchtig, vraolijk wordt de stemming. 't Is
een eenvoudig stuk. Oppervlakkig gezien
zegt het ons misschien weinig. Toch is het
meer dan een farce. Of ons eigen leven
schoon en gelukkig zal zijn ligt voor het
grootste deel in onze handen. Daarnaast
bovendien, kunnen we door een goede daad,
een goed woord, door een stil begrijpen het
leven zonnig en blij maken voor onzen even-
mensch.

Opgewekt verlaten we allen de zaal. Het
dagelijksch leven zal weer gewoon verder
gaan, doch wij aanvaarden het rijker. Nieu-
we horizonten, nieuwe verten ontsluierden
zcih als na het lezen van een goed en schoon
boek dat ons het volle leven schetst. Deze
avond zal zijn vruchten dragen. Eerst later
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misschien. De ziel van een jongeling is ont-
vankelijk.

Het lang verbeide feest is weer voorbij.
De tijd ijlt voort en de dagen sluiten zich
aaneen als 't water achter het schip dat de
golven klieft. Het schoone leeft nog slechts
in herinnering.

Mijnheer Sittarz, een mand raode en witte
hortensia's staan te bloeien voor 't Kruis-
beeld in uw kamer. Het was een klein ge-
schenk van ons allen, doch gegeven met een
groote liefde. Spoedig zullen zij verwelken
of zijn uitgebloeid, en een souvenir van het
feest zal er minder zijn. Zoo gaat 't leven
met de dood hand in hand.

Deze bloemen echter waren een tolk van
onze groote dankbaarheid en liefde welke
niet sterven zullen, doch eeuwig in onze
harten zullen blijven bloeien en vaak nog
zal ons gebed opgaan tot God, opdat Hij
uw verder priesterleven blijve zegenen;
"grandis enim restat via!"

A.L.

HET MAGNIFICAT VAN DEN PRIESTER")

Toen Maria de boodschap had aanhoord,
"Moeder zult gij zijn van 't Eeuwig Woord",
Zong haar hart het juichende Magnificat:

U maakt groot mijn ziel, 0 God en Heer,
Waarom zaagt Ge op Uw ned'rigst schepsel neer?
Uw dienstmaagd slechts 0 Heer, Magnificat.

Er zijn harten, die soms eenigermate deelen in het geluk der Moedermaagd; dan
zingen ook zij dat jubellied, de zang der hoogste vreugde.

In de jeugd van een reine kinderziel spreekt Jezus soms van teedere liefde en
innig samenzijn.

Stil en zacht klinkt eerst zijn stem, maar steeds duidelijker, steeds dringender
wordt ze; totdat plotseling Jezus' verlangen in volle klaarte straalt voor die reine, kin-
derlijke geest.

Dan staat vast in die kinderziel het besluit om Jezus te beminnen in innige, tee-
dere liefde, om zich geheel aan God te geven en slechts te leven voor Hem.

Bij die gedachte ontwaakt de hoogste vreugde, de blijdste blijheid in dat reine kin-
derhart; en het jubelt en juicht in stIlte van louter zaligheid. In accoord en, waarin liefde
en vreugde melodieus samenklinken, stijgt een danklied op tot Jezus, den Koning van
Liefde.

Maar Hij alleen hoort dat vreugdelied: te schoon en te teeder dan dat de wereld
het zou mogen vernemen; dat is het eerste "Magnificat" van een reine kinderziel.

*) Bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van Drs. Fr. Sittarz.
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Die zang ,eenmaal aangeheven, zwijgt niet meer. Diep in 's jongelings hart groeit
en bloeit dat schoon verlangen op, totdat de dag komt waarop vervuld wordt wat die
kinderziel zoo smachtend heeft verlangd: we jongeman wordt tot Priester des Heeren
gezalfd.

Vervuld is het ideaal, de levensdroom is werkelijkheid geworden!
Het hart trilt van ongekende blijdschap; het wil juichen en jubelen: en daar vaart

in zilverheldere tonen de zang der vreugde omhoog:

"Magnificat anima mea Dominum".

zijn

Doch niet slechts die dag zal dat vreugdelied van 's priesters lippen klinken.
Elke dag zal hij het offer des Kruis s vernieuwen, zal hij Jezus mogen nemen in

gewijde handen en ontvangen op zijn sidderende tong.
En télkens zal zijn hart juichen en jubelen van zalige blijdschap. Telkenmale zal uit

hart opstijgen het ontroerende danklied en vol vreugde zal het klinken:
"Magnificat anima mea Dominum".

zijn

Eenmaal, 0 gelukkige priester, heeft ook uw ziel dat stille, maar vlammende Mag-
nificat gezongen. Nooit hebt gij de zuivere klank dier hemelsche woorden vergeten; ze
zijn blijven natrillen in uw priesterziel.

Maar heden, op uw zilveren feest, schalt dat lied der juichende vreugde met onge-
kende geestdrift in uw ziel; het zingt en jubelt en juicht, het stijgt ten Hemel om de dank
van uw ziel te brengen voor Gods troon:

U maakt groot mijn ziel, 0 God en Heer,
Mij hebt Gij verheven boven der Engelen eer
Uw dienaar was ik Heer - Magnificat.

U maakt groot mijn ziel, 0 God en Heer,
Vijf en twintig jaar zaagt G'ootmoedig op mij neer
Uw dienaar was ik Heer - Magnificat.

Moge die zonnige zang nooit sterven in uw hart; moogt gij al de dagen van uw
priesterlijk leven blijven herhalen:
"Magnificat anima mea Dominum".

Dr. H. 1. M. VAN CAN,

Leeraar Rolduc.

........
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Fig. 1

Bijeenkomst op Donderdag 18 November
1937, 's avonds te 8 uur, in de bovenfoyer
van de Harmonie te Leeuwarden.

Spreker: Dr. P. J. M. van Gils, te Roer-
mond.

Onderwerp: Moeder en dochters. Rolduc
en de Friesche kloosters: Anghum, Achlum,
Bergum, Haske en Ludingakerke.

Geachte Medeleden:

Hoever verwijderd van elkaar en hoe ver-
schillend in velerlei opzichten, toch hebben
Friesland en Limburg dit gemeen, dat zij
beide voelen voor Heemkennis in den uit-
gebreidsten zin des woords.

Tot die Heemkennis behoort, niet op de
laatste plaats, de kennis van de geschiedenis
van ons Heem.

Gaarne breng ik hulde aan de friesche
mannen en vrouwen, die jarenlang - 'k mag
zeggen geslachtenlang - de historie van het
gewest hebben bestudeerd, dat door St. Bo-
nifatius' bloed tot het Christendom werd
geroepen en zijn naam gaf aan het kust- en
binnenland van de Elbe tot Cadzand.

Gedegen boeken: 'k denk hier natuurlijk
aan 't Friesland van de oudste tijden tot de
XIe eeuw, van ons geacht bestuurslid Mr.
Boeles, hebben de historie van Friesland
vastgelegd.

't Lijkt dan ook haast 't bedrijven van een
der zeven hoofdzonden, de superbia mentis
of hoogmoed, te pogen over friesche zaken
in dit illuster Friesch Genootschap nieuwe
dingen te willen vertellen.

De huidige Friezen hebben - vergis ik
mij niet - in historischen zin iets gemeen
met de oude Romeinen. 't Monumentale
werk van Titus Livius Patavinus, eens 150
boeken omvattend, is slechts door perio-
chae of inhoudsopgaven bewaard, met uit-
zondering van twee decaden: de eerste en
de derde, die onderscheidenlijk handelen
over den oorsprong "de origines", van het
Romeinsche Rijk en den geweldigen krijg
met Hannibal. Roma nascens en Roma peri-
clitans: Rome's geboorte en Rome in gevaar.

Over den oorsprong van eenige Fricsche
kloosters, dochterkloosters, kan ik, meen ik,
iets meer meedeelen dan tot heden algemeen
bekend was, en breed zou ik kunnen spre-
ken over de moeder van die friesche ge-
stichten, 't aloude Roda ducis, 't huidige
Rolduc.

"In de oudste stukken wordt - zegt Fran-
quinet - de kerk van Rolduc genoemd
Ecclesia Sancte Marie sanctique Gabriëlis;
eenmaal slechts mons sancte Marie. Later
vindt men ecclesia, conventus rodensis, (ook
wel, doch zelden, monasterium de rode du-
cis) cloester van Rode, godshuis van Clois-
terrode, Cloesterrade Kloosterrade enz. en
in de laatste eeuwen: abbatia rodensis, abt-
dije van Cloosterrode, abbaye de Roleducq
of Rolduc". Dit ter wille van den naam der
moeder.

Even gierig als de historie is met het spa-
ren van gedenkstukken van de oude friesche
dochters, even ruimhartig is ze met die van
de moeder: de illustre abbatia Rodensis. Dat
Rolcluc bestaat tot op den dag van heden
en de onderkerk, krocht of crypta (fig. 1
en 2), is nog te zien, zooals ze door den stich-
ter, Ailbertus van Antoing bij Doornik, in
1104 werd ontworpen en door den Luikschen
bisschop Otbertus in 1108 gewijd.
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Fig. 2. Plattegrond van de crypte van Rolduc.

Wijlen Dr. Cuypers zag deze krocht aan
als een der schoonste ter wereld. In ruimte
en architectuur overtreft ze de érypta te

Fig. 3
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Fig. 4. Kapiteel der Krocht.

Rinsumageest (fig. 3, 4 en 5), waarop Fries-
land trotsch is. Friesland trouwens mag bo-
gen op 'n reeks sierlijke kerken en kerkjes
en 't was mij een bijzonder genoegen ze mede

Fig. 5. Kapiteel der Krocht.



onder leiding van den architect Veenstra te
hebben mogen zien (fig. 6, 7, 8 en 9).

Fig. 6

Terwijl de historie van 't Rinsumageester
krocht-bouwwerk in 't duister ligt, is die van
het Rolducsche helder en klaar. Wij putten
onze kennis niet enkel uit de beroemde An-
nales Rodenses, maar hebben 't geluk ook

nog wijdingsberichten te bezitten.
'n Hoogst merkwaardig boek gaf Dr. Die-

pen over de Rolducsche kerk en crypta. 't

Fig. 7. Koepelgewelf op spitsbogen met bin~
nen de kerk aangebrachte steunberen, gebouwd
onder invloed van Z. W. Frankrijk,
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Fig. 8

Is verlucht met honderden afbeeldingen en

mag een monumentaal werk heeten.

I

Fig. 9. Koor met romaansche siervormen in
baksteen. die den gehouwen steen vervangt
en later in gothischen tijd verdringt, ook in
meer oostwaarts gelegen landen; zie Fig. 10~1l
en 12-13.



'k Moge hier 'n paar merkwaardigheden
over deze krocht vertellen. Zooals bekend,
is meestal bij een drieschepige krypta de
middel- of hoofdconcha de grootste. Dat is
te Rolduc niet het geval: de drie conchae
zijn even groot. 'n Befaamd bouwmeester
verbaasde zich hierover. 't Ging tegen den
architectonischen canon in. Gelukkig kon ik
hem aanstonds opheldering geven door te
wijzen op 'n passus in de Annales Rodenses,
waar van den stichter Ailbertus gezegd
wordt: dat hij een groot vereerder der Drie-
ëenheid was. 't Raadsel was opgelost: de
bouworde vertoont symboliek: ze stelt voor
de Drieëenheid of Triniteit.

De stichter van Rolduc is Ailbertus van

Antoing bij Doornik. Hij was geleerde en
tevens bouwmeester. Eens had hij te Door-
nik gedoceerd en in zijn geest hield hij de
schemata van bouw, zuilen en kapiteel en van
de beroemde Domkerk te Doornik, op den
dag van heden nog een der merkwaardigste
monumenten ter wereld.

Tijdens 't scholasterschap van den Orlean-
schen Odon waren - volgens de kroniek
van Herman - een groote menigte clerici
uit de Nederlanden, Normandië, Bourgon-
dië en zelfs uit Saxen en Italië naar Doornik

samengestroomd. Doornik werd het tweede
Athene. Bij zijn vertrek trad Guarmunde op,
later onze, volgens \Varichez, "s"avant Ail-
bert d'Antoing, qui fonda les monastères de
Rolduc (l1O4) et de Clairefontaine en Tié-
rache (l1l1)".

De stichter van 't moederhuis Uwer frie-

sche abdij en kloosters was dan ook én ge-
leerde én bouwmeester. 't Kan niet anders
of de friesche kloosters hebben in hun oud-

ste dagen den invloed van dat moederkloos-
ter ondergaan. Dat is 'n traditie, die zich tot
op den dag van heden voortzet. Van dat
oudste moederhuis bestaat nog een deel der
gebouwen: krocht en kerk.

Even vlug als men op den dag van heden
bouwt (en de sierlijkheid behoeft er niet on- "
der te lijden, getuige de schoone nieuwe ka-
tholieke kerk te Leeuwarden) even langzaam
ging zulks in de Middeleeuwen. Over de Rol-
ducsche kerk bouwde men meer dan 'n eeuw

en eerst in 1209 wijdde de wijbisschop Phi-
lippus van Ratzenburg ze, wat echter niet
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wil zeggen dat ze toen eerst was voleindigd.
Zeven geslachten bouwden aan den Bos-

schen St. Jan en stervend gaf de vader den
troffel over aan zijn zoon, die hem weer
overreikte aan zijn zoon, en zoo verder de
heele rij van zeven geslachten door.

Maar aan dien godsdienstzin en dat door
't geloof bezield en gestaald uithoudingsver-
mogen danken de wereldberoemde kathe-
dralen van Frankrijk, Duitschland en de Ne-
derlanden haar ontstaan. Misschien nergens
ter wereld bestaat 'n zoo oude stichting, die
zoo kostbare overblijfselen bezit als Rolduc.

Met een enkel woord spraken wij U over
de Rolducsche crypta en kerkbouw. Zij nog
opgemerkt dat wellicht de beroemde Dom
van Xanten en de crypta van den Dom te
Lund in Zweden haar ontstaan aan Rolduc
danken.

Maar naast het sprekende Rolducsche ge-
steente bezitten wij nog 't Rolducsche his-
torieboek: de Annales Rodenses. Destijds.
mocht ik in de Maatschappij der Nederland-
sche Letterkunde te Leiden "eenige opmer-

kingen over de oudste Annales Rodenses"
geven. 'k Betoogde daar, dat we van Rolduc
nog 't hoogst merkwaardig geschiedboek in
originali bezitten. De oudste Annalen 100-
pen van 1l04-1157 en zijn geschreven door
'n tijdgenoot-bewoner. Pertz nam ze, met de
Annalen van Egmond, in het XVle deel der
Monumenta Historica Germaniae op. De o'ud-
ste Annalen bestaan uit twee stukken: van

1l04-1152 vormen zij 'n doorloopend ver-
haal: van 1152-1157 zijn 't korte aanteeke-
ningen. Pertz wijst ze toe aan 'n tijdgenoot;
Oppermann stelt 't ontstaan wat later, tus'-
schen 1170-1178. Nu wil 't mij voorkomen,
dat afwezigheid van eenig bericht over de
friesche abdij Ludingakerke of Luunkerk, 'n,

zij 't negatief, bewijs is tegen Oppermann. De
Annalist toch verhaalt met pijnlijke nauw-
keurigheid telkens, jaar voor jaar, den aan-
was en aangroei van zijn abdij, Roda. Zou
hij nu, schrijvende eerst in 1170, niet onder
1157 - jaar van de stichting der abdij Lu-
dingakerke - dit allermerkwaardigst feit, in
zijn zelfs korte notamina vermeld hebben?

Helaas hebben de Nederlandsche historici

van de friesche Augustijnerkloosters minder



geweten dan er door de Annales Rodenses
van te weten was.

Acquoy: "Het klooster te Windesheim,
en zijn invloed", (lIl, p. 91, no. 36) zegt
"Dornus S. Martini" te Lu1\dingakerk, later
te AchluIIlJ.._bJ~idcbij H~rlingen in -F~ies-
fäïl(t'"irÎ--het bisdom Utrecht.-- Gesticht door
leden van het adellijk geslacht Ludingman
of Ludinga, omstreeks 1157 Het kloos-
ter, gering begonnen, komt tot grooten over-
vloed. . . . Het behoort tot de rijkste in Fries-
land. . .. Zij (de kloosterlingen) leggen dij-
ken, graven een waterweg tusschen Vlieland
en Terschelling. Graaf Willem I schenkt
hen Vlieland." V gl. III 104 162.

Van Benwm zegt Acquoy IIl. 131: "Stich-
ter, st[~tingsjaar en vroegere geschiedenis
geheel onbekend". Ook aan J. C. van Slee
"De kloostervereeniging van Windesheim"
bleef de stichting van friesche kloosters
door Rolduc onbekend. Zoo schrijft hij (p.
183) over Bergurn: "van de stichting is ons
niets bekend" en verder (p. 184) "even
schaarsch als met betrekking tot het con-
vent te Bergum zijn de berichten over het
klooster Mariënkamp of Mariënburg te
Aningen of Aenijnghen".

Nu ben ik zeer grootcn dank verschul-
digd aan ons geacht bestuurslid den heer Ot-
tema, die op allervriendelijkste wijze mij
heeft willen voorlichten over de zij het latere
geschiedenis '- verlucht met topographica
- dier kloosters. 'k Heb dan ook dankbaar
die gegevens doen opnemen in 't "Jaarboek
van Rolduc" (1934 bI. 106). Maar die gege-
vens betreffen den lateren tijd, als wanneer
de reguliere kanunniken van Windesheim de
oude Rolducsche kloosters in bezit genomen
hebben. Zoo geeft de Heer Ottema voor
Hasch en het Haskerconvent "charters van
koop en wandelbrieven en testamentaire be-
schikkingen van het Haskerconvent o.a. uit
de jaren 1429. 51. 60. 69. 88. 73. 80. 81. 82.
90. 92. 95. 98. 1520 en 1557".

Alleen de kluizenaar Doede wijst op vroe-
geren tijd. Over dit Haskerconvent bestaat
'n zeer gedegen studie van Dr. Postma in
"De vrije Fries" van 1935 "Het rekenboek
van het Haskerconvent 1500-1520".

Maar ook zij betreft den tijd der Windes-
heimers, niet den vroegeren Augustijnertijd.
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't Zelfde geldt ~Bergum, in 1570 aan de men-
sa van den Bisschop van Leeuwarden ge-
vallen.

Opgemerkt zij dat de waie kerk, die wij
dezen zomer onder & de'SEïïî'dig~leiding
van Mr. Boeles mochten bezoeken, door Rol-
ducsche canonici gesticht, nog bestaat. Zie
ik goed, dan is er in de oudst;;- deeÏtm nog
overeenkomst te bespeuren met dc moeder-
abdijkerk.

Dank zij notaris Ottema is mij meer be-
kend over Anghem (Aningen of Aenijnghen)
d.i. Aanjum of St. Mariaberg, ten Z. W. van
Berlikum, aan den rijdweg naar Franeker,
aan het vaarwater de Ried. In 1256 is dit
klooster gesticht door Wibrandus, den pas-
toor van Berlikurn, voor reguliere kanunni-
ken. Hij had hiervoor hulp vim de familie
der Epinga's en Scheltinga's .

Nog maakte mij de heer Ottema opmerk-
zaam op hét Friesche charterboek Dl. 1. bI.
80, waarin de bul voorkomt door Godefridus,
bisschop van Utrecht, verleend aan Wigbal-

I dus, den eersten abt van Ludingakerk. We
. zullen zien dat nadere gegevens ons dezen

abt iets beter doen kennen.

Wat nu zeggen ons de Al1nales Rodenses?
Maar ook hier moet ik mij weer een kleine

uitweiding veroorloven. De volledige An-
nales Rodenses bestaan uit twee groote
deelen: één deel van 'n tijdgenoot of tijd-

genooten, loopend van 1104-,-1157 en één
continuatio van den beroemden Rolducschen

abt Nicolaas Heyendal (t 5 Mei 1733). Dat
deel sluit aan bij de oudste Annales Roden-
ses van 1157 en gaat tot 1700. Heyendal had
rond 1700 nog beschikking over archiefstuk-
ken, die wij, helaas, moeten missen. Zoo
over het register van Johannes Berensbergh
(1429) onder wien de Rolducsche kloosters
overgaan aan de Windesheimers. Heyendal
haalt fol. 122 van Berensbergh's boek aan.
Veroorloof mij deze aanhaling in vertaling
te geven:

1429. ,~ reguliere kanunniken van de
Windesheimer congregatie, voor kort ont-
staan, hebben zich in 't bezit gesteld (occu-
parunt) van 'n klooster in Friesland, Lu-
dinghakerke genaamd, na verdrijving van de
reguliere kanunniken, die aan klooster en
abt van Rolduc waren onderworpen. Of-



schoon de abt Joannes zijn aanspraken
handhaafde en nu eens aan de verdreven

reguliere kanunniken, dan weer aan de in-
dringers (invasores), 'n ander maal aan den
overste zelf van Windesheim schreef, heb-
ben zij voor zich behouden bedoeld klooster,
dat reeds driehonderd jaar, zoo als ook an-
dere kloosters in Westfriesland Hasch, Ach-

telem, Bergurn, Anghum genaamd aan onze
abdij waren onderworpen en het nog was
ten tijde van Joannes Berensbergh, van wien
bevonden wordt dat hij in de gezegde kloos-
ters en over alle reguliere kanunniken en
kanunnikessen van heel Westfriesland de

meest volledige rechtsmacht van 'n ordina-
rius heeft uitgeoefend (zie zijn boek fol. 122).

Daar wij nu bevonden hebben dat ge-
noemd klooster van Ludigenkirch door de
Windesheimers is bezet, vermoeden wij, dat
andere friesche kloosters op dezelfde wijze
aan onze rechtsmacht werden onttrokken

en, ja, deze was de staat van genoemde
kloosters, ten tijde dat zij aan onze abten
waren onderworpen, dat dergelijk inpalmen
(furtum) eer gewenscht dan gelaakt werd;
voor zooveel toch men kan opmaken uit de
brieven van den abt Joannes Berensbergh,
was alle regeltucht daar zoowel als hier ge-
heel vervallen".

't Genoemde was hun, die met de Annales
Rodenses vertrouwd waren, reeds voor lang
bekend.

Doch een nieuwe, in deze zaak vrijwel
onbekende getuige, werd voor jaren door
wijlen den geleerden bibliothecaris der Brus-
selsche Koninklijke Boekerij, pater J. van
den Gheyn, aan wijlen Dr. Goossens, des-
tijds archivaris te Rolduc, later Rijksarchi-
varis te Maastricht, aangewezen.

'k Moge hem thans voor hét licht doen
treden. 't Is Theodericus Pauli of Dirck

Franckensz Pauw, "vicedecanus sive senior
canonicus ecclesiae collegiatae et parochia-
tae Beatorum Martini et Vincentii Gorco-

miensis". Op een deel van diens werken, n.l.
"De Kronijcke des Lants van Arckei ende
der Stede van Gorcum" promoveerde Hettel
Bruch in 1931 te Amsterdam. 1)

"Pauli's hoofdwerken - aldus Dr. Bruch

1) Bruch: Inleiding pag. V-sqq N.V. J. C. en
W. Altorffer, Middelburg.
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- zijn ons grootendeels nog bewaard. Het
zijn twee compilaties, een van de algemeene
en een van de vaderlandsche geschiedenis.
Het eerste is bekend onder den naam van

Chronicon l}hiversale en bestond uit drie
deelen. Voorts - aldus weer Dr. Bruch -
heeft Pauli iets te maken met de valsche

Vita Sancti Suidberti; Hulshof 2) beschouwt
Pauli zelf als den vervalscher: voor deze

meening is veel te zeggen".
Hoe het zij - wij komen er op terug -

Theodericus Pauli geeft ons in zijn Chro-
nicon Universale (Codex Bruxcllensis No.
22476 fol. 18, 19 en 21) 'n lijst van Abbates

S!!!!9B~ularium de luunkerck in--
frisia", een "catalogus abbaturn Floridi-
campi" (de Cistercienserabdij Bloemkamp
bij Bolsward) en de "Abbates monasterii ca-.
nonicorum r~larium -prope Aquis\1rani de
Rode". Over de eerste - Luunkerk - en de

derde - Rolduc :- zal. ik iets zeggen. 'k
Vertaal eerst Pauli's woorden: "De abdij
Luunkerk in Friesland is 'n solernnis abbatia

waar in 't jaar des Heeren 1158 de eerbied-
waardige vader Godefridus, bisschop van
Utrecht, als eersten abt aanstelde Wigboldus.
Maar later in 1429 werden de abten priores.

Wigboldus stierf in het jaar onzes Heeren
1163 op Petrus Banden.

Adelardus stierf in het jaar des Heeren
1171 op Kerstavond.

Henricus was 53 jaar abt en verdronk
daags na St. Joannes en Paulus 1224.

Gherbrandus stierf in 1244 op Maria Bood-
schapavond.

Szialinghus stierf in 1244 daags na St.
Odulphus belijder.

De heilige 1) Meliffus was twee jaar abt en
stierf zalig 1246 XX kal. maji.

Ten tijde van dezen zaligen abt, toen er
koren (blada) gebrek was, zijn twee schepen
met koren in het friesche land bij Harlingen
gekomen, iets wat toegeschreven wordt aan
de verdienste van den heiligen abt Meliffus,
en in de kerk ter toekomende gedachtenis

werd geschilderd. Zijn graf is ook midden in
de kerk met een waterbron, waarin pause-
lijke brieven uit afgunst werden geworpen

2) Hulshof: Bijdr.en Meded. Hist. Gen. Utrecht
1914, pag. 123-134.

1) 'n Tweede hand.
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Abbates canonicorum regularium de Luunkerck in Frisia. Bib!. Royale de Belgique nO 22476 fol. 18.

en na den moord op den drager vloeide het
water uit door de kerk.

Alardus. Deze verdronk in het 7e jaar van
zijn bestuur bij Huurdunem in het jaar 1252,
daags na St. Caterina.

Johannes trad in het 4e jaar van zijn be-
stuur in de orde der Minderbroeders daags
na St. Lucia in het jaar 1256.

Tijtardus stierf in 't jaar des Heeren 1257
daags na St. Laurentius.

Tedericus trad in het4e jaar van zijn ambt
in de orde der Minderbroeders op het feest
van St. Potenciana in het jaar des Heeren
1261.

Wibrandus stierf in 't jaar des Heeren
1270 op het feest van St. Agatha maagd.

Ebbo stierf in 't jaar 1275 op 't feest van
St. Jacob.

Segrepus stierf in het jaar des Heeren
1288 op St. Sebastianus.

Erno legde zijn ambt neer in 't jaar des.
Heeren 1293.

Fredericus legde zijn ambt neer in het
jaar 1308 op St. Servaasdag.

Dodo stierf in het 4e jaar van zijn bestuur
in het jaar des Heeren 1320 op St. Blasius.

En de wijding der nieuwe kerk vond
plaats in het jaar des Heeren 1330 op het
feest van St. Laurentius door den Heer Bis-
schop Jacobus de Zuden.

Szialingus stierf in 't jaar des Heeren 1340
op 't feest van St. Michiel.

Brunerus stierf in 't jaar des Heeren 1335
daags na Mariaboodschap.

Sicco stierf in 't jaar des Heeren 1340.
XI Kal. Junii.



Thesselinus stierf in 't jaar des Heeren
1345. 3 Kal. Maji.

Bernardus stierf in het jaar 1350 op
\V oensdag rond 't feest van Marcus.

Adam stierf in 't jaar des Heeren 1375 op
't feest van St. Barbara.

Jacobus na vijf jaren abt geweest te zijn,
werd te Groeninghen in de orde van St. Be-
nedictus aangenomen.

Tako stierf in het jaar des Heeren 1394
op 't feest van St. Lucia.

Lambertus stierf in het jaar des Heeren
1407, echter in het vijfde jaar werd hij ver-
wijderd en na hem was Mathias suffragaan,
in plaats van den abt, gedurende drie jaren.

Johannes stierf in 't jaar des Heeren 1420.
Ordachus stierf in 't jaar des Heeren 1421.
Hoytetus. Deze vrome man trad, gekozen

zijnde, in 't huis der reguliere kanunniken
bij Haarlem en werd in 1425 gekleed op

Maria visitatie. 'i}
Theodericus Stempel werd postJ;h61tl

'{. (postulatus) tot.groot onheil van he1'kloos-!

ter. Hij was 29ÛX~(~ abt en wel de laatste.
Want in het jaar des Heeren 1A28--op 't
feest van de heilige Potenciana zijn de broe-
ders uit Windesheim ter reformatie gezon-
den. -

Eindelijk in 1429 is de prior van St. Ag-
netenberg komend met 16 broeders, welwil-
lend opgenomen. En in 't zelfde jacr werd
de domus Luunkerck geïncorporeerd door 't
kapittel van Windesheim dat toen gehouden
werd te Rugghen bij Brielle in Zeeland".

Hier mogen cenige opmerkingen volgen.
Vooreerst over den -schrijver Theodericus
Pauli. Wel zijn geleerdheid, maar niet zijn
historische eerlijkheid mag hoog aangesla-
gen wordep. Hij is, zooals Dr. Hulshof (Bij-
drag. en Meded. 1914, pag. 123-134) m.i.
bewezen heeft "de werkelijke auteur van
Marcellinus vita sancti Swiberti apostoli
Frisorum". De geschiedenis is deze: Theo-
dericus Pauli verschijnt - volgens verkla-
ring van den notaris Nicolaus Claauwairt -
op 24 October 1472 voor hem mct een hand-
schrift van het St. Bonifaciusklooster te

Dokkum, bevattend Marcellinus' autograaf
van de Vita sancti Swiberti, en 1 Febrari
1473 met een tweede, hetwelk o.a. de cano-
nizatio sancti Swiberti behelsde.
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Verder verklaart de notaris: dat Theode-

ricus Pauli van beide een nauwkeurig af-
schrift had gemaakt met de bedoeling dit
naar het klooster te Kaiserswerth te zenden,

waar 't gebeente van St. Swibertus zich
bevond.

Hoewel Pauli inzake de vita Swiberti falsa-

ris is, moet hij toch in Friesland gereisd en
de boekerijen doorvorscht hebben. Hij heeft
er zeker tal van kloosters bezocht, en aan
dien speurzin, zij het voor 'n falsum, danken
wij de abtslijst van Luunkerk.

Op 'n paar punten kunnen wij Pauli nare-
kenen. Vooreerst komen met zijn opgave
overeen én de naam Wigboldus, dien wij
door 'n charter van Godefridus, bisschop
van Utrecht als eersten abt van Ludingakerk
kennen, én 't getuigenis van Berensbergh-
Heyendal wat betreft het jaar der inbezit-
neming door Windesheim 1429.

Vervolgens hebben we een bewijs in het
"Liber de reformatione monasteriorum" van
Johannes Busch. Pag. 402. In caput 4 wordt
een niet hartverheffend verhaal gegeven "dc
reformatione sancti Martini episcopi in Lu-
dingkirka". Daarin wordt verhaald van een
abt die afstand deed van de abtswaardigheid
en "monasterium ordinis nostri prope Haar-
lem ingressus et professus feliciter vitam
suam consummavit". Dit is de Hoytetus van
Pauli.

Tenslotte maakt de lijst een vertrouw ba-,
ren indruk. Kennelijk is zij afgeschreven uit
een abtslijst ter plaatse. Zonder praal of
pronk worden de namen en abtsjaren gege-
ven.

't Wil mij verder voorkomen - maar ik
ben in dezen onbevoegd - dat ook de frie-
sche namen voor de echtheid pleiten. Ge-
zien die namen schijnt 't wel, dat bijna alle
abten friezen waren.

M.i. kan de vraag

~
eantwoord worden,

hoe toch 'n zoo vera 'gelegen oord als Rol- t
duc in Friesland k'f'oster?sticlî1t-e.-VOOf.:' 1
eerStiS-l"eIzcn en-'tfeKKen v~r efen Middel-,
eeuwschen monnik volstrekt geen zeldzaam
verschijnsel. Verder had de abdij Rolduc be-
trekkingen met Utrecht. Ailbertus was ver-
want met de graven van Gelre, die onder de

zeven groote leenmannen van den Utrecht- ,I
schen bisschop behooren. Heribertus, later ~~-------
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bisschop van Utrecht, 'n Fries, was tevoren
krijgsman en gelÏuwd.-Hij dOet in 1137~
ZO0l1~öpschoóne Rolduc. Rolduc heeft he-
zitti'ngen htSalewich ad Leccam, d.i. Schalk-
wijk. Via Utrecht krijgt dan m.i. Rolduc voet
in 't friesèhe land.

Vergun mij nog even naar Rolduc terug
te reizen. 'k Kon U spreken over de oudste
steenkolenmijnen van 't vaste land van
Europa door de Rolducsche monniken ont-
gonnen. Immers in de oudste Annales is
sprake - reeds anno 1113 - van de KaZku-
Zen, waarmede de kolenmijnen bedoeld wor-
den.

. 'n Algemeene opmerking zij hier nog ge-
maakt. Prof. Brugmans heeft zich destijds
bij de uitgave van het historieboek van
Aduard (fig. 10, 11, 12 en 13) verbaasd, dat

Fig. 10. Aduard. Voormalige Eetzaal der abdij.

die abdij reeds in 't begin zoo rijk en bloei-
end was. Hij wil dien toestand een eeuw
later stellen. M.i. ten onrechte. De zaak

hangt samen met de kruistochten. De ridders
trokken uit en vermaakten bij niet-terug-
komst hun goederen voor 'n deel aan 't kloos-
ter. Dat was én te Rolduc én te Aduard het

geval.
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We zagen, dat van Rolduc én 't oudste
geschiedboek is bewaard (de Annales Ro-
denses) én de oorspronkelijke krocht en
kerk zijn overgebleven.

Fig. 11. Aduard. inwendig.

Fig. 12. Zuidbroek.



Rolduc bezit nog 'n derde gedenkstuk,
eenig in den Lande: de lijst zijner boekerij,

Fig. ]3. Zuidbroek, inwendig, met gewe]f-
systeem, afkomstig uit Z. W. Frankrijk..
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uit rond 1230. Over die lijst mocht ik op 't
5e ,Nederlandsche Philologencongres spre-
ken. Veel uitvoeriger en met geleerden com-
mentaar gaf Prof. Sassen te Nijmegen ze
uit in 't Nederlandsch Archief voor Kerkge-
schiedenis, Deel XXIX, Af!. 1. 1936. Zou 't
nu zoo onmogelijk zijn dat de moeder aan
haar dochters ook boeken meegaf en van
haar kreeg?

'k Meen U getoond te hebben, dat de
friesche kloosters van 'n illustre moeder
stammen. De historische waarheid vordert
echter te erkennen - wij zagen het reeds
uit de woorden van Heyendal - dat, na 'n
vermoedelijk tijdperk van bloei, diep verval
intrad. De Babylonische gevangenschap der
Pausen te Avignon en de verwarring dien-
tengevolge in de geheele Kerk, niet het
minst in de Nederlanden, zijn zeker mede,
oorzaak. 't Fiere woord van Cicero, door
Leo XIII boven 't geheime Vaticaansche
archief gebeiteld, geldt ,ook hier: "Spreek
geen leugen, verzwijg geen waarheid".

Mocht mijn geringe poging de leden van 't
kloeke Friesch Genootschap aansporen, die-
per op deze zaken in te gaan, dan acht ik
mijn moeite rijk beloond.

.



St. Lucia te Rolduc
........

In 'n merkwaardig boekje over de Heilig-
domsvaart te Aken (eind 18e eeuw) komt 'n
getuigenis voor over de vereering van St. Lu-
cia te Rolduc.

't Boekje draagt onderstaanden - zeer
uitvoerigen - titel.

De nieuwc geopendc
SCHAT -CAMER

op den 10 J ulii
Van het Hcylighdom des Koninghlycken
Stoels ende Koninghs Kercke van Onse

Lieve Vrouwe binnen de Keyser-
licke Vrye Ryckx-Stadt

AKEN

Getrocken uyt de oude Historien, ende
hoe sy aldaer van den Grooten

KEYSER CAREL

Gebracht, en tot nu toe vereert worden.
Ende hoe de seven J aerige Heylighdoms-
vaert op een nieuw is ingestelt, met eenen

Register van het voornaemste Kerck-
Cieraat, ende Reliquien in

andere Kercken.

(t)

Tot Aken

By JOANNES HOUBEN, In de groote
Ceulestraet, in den Koningh David.

Cum permissu Regalis Capituli Aquisgranen-
[sis.

Van die H. Reliquien, die in andere (dan
O. 1. Vrouw) Kercken tot Aken rusten,
ende oock van de omliggende.

BI. 40. "By de Patres Predick-heeren het
wonderbaer Hooft van den H. Willebrordus

Apostel van Vriesland, en Bisschop tot
Utrecht."

BI. 44. "In de beroemde Abdye Veteris

instif'uti S. P. Augustini in den Noorden ge-
legen Cloosterraedt genoemt, worden eenige
Reliquien van de H. Syracusaensche Maeght
en Martelaresse Lucia bewaert: haeren Feest-

dagh wort aendaghtigh voor den Loop ge-
viert ende met Processien besocht."

Roermond. Or. J. van Gils.

.....



Kroniek der Reünisten-dagen te Rolduc
(20-21 Aug. 1938).

Reünisten der voormalige "Hoog ere Handelsschool".

De overweging, dat de waardeering van
den historicus voor feiten groeit naar de
mate waarin deze met grooter zakelijkheid
en nuchterheid vastgelegd zijn, zou ertoe
kunnen verleiden in dit Jaarboek de dagorde
der derde réunie, zoo zonder meer, af te
drukken. De geschiedvorscher zou tevreden
zijn.

Nu is deze kroniek niet bestemd voor

historici, doch voor hen, die gedurende de
zomer 1938 in Rolduc, waar ze hun eerste

vorming voor het leven ontvingen, kwamen
getuigen van hun dankbaarheid jegens en
van hun verbondenheid met Rolduc en die

- een jaar later - de belevenissen der
Augustus-dagen nàg weer eens willen "her-
leven". Maar dàn duide men het niet euvel,
indien deze kroniek zich niet tot de feiten

beperkt. Wie, als oud-leerling, over Rolduc
schrijft of spreekt of denkt ial de taal van
het hart nooit geheel kun_nen doen verstom-
men.

Welnu dan....

Zaterdag, 20 Augustus 1938.

Vóór het huis heerscht in de namiddag
een voor de vacantie-tijd heel ongewone be-
drijvigheid. Auto's van allerlei kleur, merk,
vorm en provincienummer, van allerlei "ras"
rollen voorbij de kerk naar dat gedeelte der
eeuwenoude onderwijsinrichting, waar Di-
recteur, Provisor en Sjang (overigens in
hierarchische orde) de gang van zaken ple-
gen te regelen. Koffers dragende voetgan-
gers, waarvan de voorzichtigen en vreedza-
men bovendien met een paraplu "gewapend"



zijn, wriemelen van heinde en ver langs
's Heeren wegen naar de abdij. Er is aller-
wegen geroezemoes van stemmen. Er is blij-
heid om het weer thuis zijn, om het elkaar
terugzien. Directeur en Heeren schieten h~n-
den tekort bij het welkom. Er komen inmid-
dels weer andere groepen, die in druk be-
weeg opgenomen worden in de reeds aan-
wezige reunisten. Prof. Cobbenhagen voert
een compagnie binnen met een klinkend
"Lève Rolduc". Geen zegevierend Ro-
meinsch veldheer zou het den stevigen Til-
burgschen hoogleeraar verbeteren.

Temidden dezer drukte wordt meteen "ge-
monsterd". Over en weer wordt met cri-

tisch oog nagespeurd, of, en zoo ja, in welke
mate het klimmen der jaren aan het uiter-
lijk van hen, die zich gelukkig prijzen over
het samenzijn onder de Rolduc'sche toren,
ongemerkt voorbijging. Zoo hier en daar
plaatste de tijd zijn signatuur wel wat àl te
fel. Spoedig echter ontrukken herkennings-
insignes deze "geteekende" jaargangen aan
de vergetelheid.

Zijn de gemoederen na dit welkom en na
deze eerste verkenning tot bedaren geko-
men, dan drommen de scharen gehoorzaam
naarbinnen. In de vertrouwde, vriendelijk-
witte gangen kijkt iedereen - als vanouds
- naar de zwarte plank, teneinde vast te
stellen waar hij in dit huis-zonder-begin-en-
zonder-eind zal hebben te bivakkeeren.

4 uur: Goûter.

Met nauwgezetheid roept de "sonneur" de
gasten naar de ingang der groote eetzaal.
"SeIon l'usage antique et solennel" worden
hier de plaatsen aan tafel afgeroepen en
aangewezen. Er heerscht bij dit belangrijk
gebeuren - het is eerlijk dit te erkennen -
niet de stilte van weleer. Máár de pre-
fect is vandaag uiterst welwillend. Zoo'n
eerste dag....

Liefdevolle, aan traditie en arbeid gewen-
de handen zijn te pas gekomen aan de ver-
zorging van den inwendigen menseh, die te
Rolduc nooit gehéél verwaarloosd is.

Na een korte verpoozing op de cour volgt
te 4.30 het Lof.

Hieraan zet Rolduc alle luister bij waar-
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over het beschikt. Het hoofdaltaar, wijd-
open, baadt in een zee van licht. Zóó wor-
den inderdaad ook de verste herinneringen
weer levend. De Heiligen langs wand of nis
herkennen temidden der plechtstatige orgel-
tonen en bij de geur der dampende wierook-
vaten hun oude getrouwen en zij omgekeerd.
Gevoel? Zeker, doch niet uitsluitend. Hier
herleeft een geestelijke gemeenschap, ster- '

keI' dan ooit en inniger dan waar ter wereld
ook. De oud-leden van het koor zijn de "to-
nus" nog niet vergeten onder de beproefde
leiding van den Z. E. H. Zuylen. En terwijl
de plechtigheid van het Lof voortschrijdt,
bezinnen reunisten zich dankbaar op de
waarden, die Rolduc meegaf voor het leven.
Waarden, die ook in de verwarring van deze
tijd steeds positief blijven: de waarden van
het Geloof.

Praestet fides supplementurn
Sensuum defectui.

Na het Lof vergast de Heer Zeyen ons
op een orgelconcert. De keuze der stukken
en de wijze van voordragen zijn volkomen
vergroeid met de geheele persoonlijkheid
van dezen begaafden kunstenaar. Dit ge-
heele concert is zoo geheel en al: Zeyen. De
Marche funèbre, waarmede het concert be-
gint, is een fijn "In memoriam" voor wijlen
Prof. van Rooy, den eersten voorzitteI: der
réunie.

Dan volgt als gebruikelijk onderdeel der
dagtaak: de wandeling. Is de orde hier al
voldoende verzekerd door den prefect en
diens wandelstok, Mgr. van de Venne meent
ook bij dit gebeuren persoonlijk niet te mo-
gen ontbreken. Zelf zijn we niet van de
partij, omdat we liever met enkele andere
thuisblijvers-met-permissie in Rolduc zelf
oude herinneringen uit vroeger dagen wil-
len ophalen. Van hooren zeggen weten we,
dat het zachte regent je op de wandeling
allerminst de stemming verstoord heeft. Dit
nat worden van buiten schijnt zelfs nog tot
gevolg gehad te hebben, dat de wandelaars
zich tenslotte in het Volkshuis te Kerkrade
ook van binnen ietwat "angefeuchtet" heb-
ben. Evenwichtigheid heeft Rolduc steeds
getracht zijn alumni bij te brengen. De les
is blijkbaar niet vergeten.



7.15 uur: Souper.
De meeningen zijn verdeeld over de vraag:

of Rolduc nog steeds de oude tradities be-
waart. Veel oude gebruiken zijn ongetwijfeld
gehandhaafd. Het souper evenwel was, wat
de samenstelling betreft, eenigszins van as-
pect veranderd. Tot klachten heeft dit ver-
raad der "klerken" niet geleid. Integendeel.

Na de gebruikelijke recreatie, waaraan na
de voorafgaande zware ,souper" -studie
eenige behoefte bestaat, volgt het treffende
moment van het gezamenlijk avondgebed in
de kerk met Miserere en De profundis voor
overleden leeraren en leerlingen. Maakt de
zee van licht tijdens het Lof, bij overweging
en gebed, de gemeenschap met de Heiligen
tot een tastbare werkelijkheid, thans krijgt
de gemeenschapsgedachte een andere scha-
keering: de gedachten van den reunist gaan
uit naar hen, die reeds rijp bevonden wer-
den voor het andere en betere leven.

9 uur: Gezellig samenzijn.
Pastoor Ribbergh heeft de leiding. Dit be-

teekent meteen, dat alles vlot en met zwier
verloopt, terwijl er aan de gezelligheid niets
ontbreekt. Het reglement van dezen "Füh-
rel'" bevat alleen: medewerking van allen,
maar zonder "speeches"! Nu heeft het er
alleszins de schijn van alsof deze pastoor
zich in de Limburgsche idylle, die Houthem-
Sint Gerlach heet, een zeer persoonlijk be-
grip gevormd heeft van een "speech". Want
er is die avond "gespeecht": veel, hartelijk,
uitbundig, geestig, propagandistisch, vinnig,
ironisch, enz. enz. Er is alleen niet vervelend

gespeecht. Nu zal pastoor Ribbergh wel dit
laatste genus van toespraken op het oog ge-
had hebben bij de vaststelling van het regle-
ment van orde. Welnu: dàn heeft deze oud-

regisseur-bij-de-gratie-Gods ruimschoots zijn
zin gekregen. En wij allen mèt hem. De
"Atem-pausen" tusschen de sprekers door
vult de Heer Noé "and his band" op zeer
aangename en uiterst beschaafde wijze.

De kroniek-schrijver waagt zich niet dan
met schroom aan de inhoud der verschillen-

de redevoeringen. Toch moge er een beetje
inkt voor beschikbaar zijn, in de hoop dat
des lezers geheugen de leemten aanvult.

Daar is allereerst de voor deze gelegen-
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heid jammer genoeg wat schorre stem van
pastoor N olet, die over Rolduc in zijn ver-
houding tot het Boven-Moerdijksche dingen
zegt, die regelrecht uit het hart komen en
regelrecht naar het hart gaan. Reeds het
feit, dat deze joviale Amsterdamsche pas-
toor zich voor een paar dagen vrij maakt
uit de drukke zielzorg daar boven aan de
Amstel, is op zichzelf reeds een onmisken-
bare hulde aan Rolduc, dat hem steeds lief
bleef. En zijn aanwezigheid èn hetgeen hij
zei vormen meteen het bewijs, dat er nog
bruggen zijn tusschen Noord en Zuid.

Mr. Jules van Wessem schenkt vervolgens
op de hem eigen geestige en smakelijke
wijze aandacht aan wat anderen onze fouten
en gebreken noemen: de materie. Ook reu-
nisten leven nu eenmaal niet van wind en

water alléén. Dr. Verhagen, uit zijn geheel-
onthouderstent gelokt, meent den vrijmoedi-
gen "Sitjerdsche jàng" tot de orde te moe-
ten roepen en hij beklaagt zich ironisch en
"bitter" (het laatste gaat dezen nog steeds
jeugdigen oud-Ieeraar minder goed af dan
het eerste) over de leiding van den voor-
zitter, die zulke "onbehoorlijkheden" als die
van van W essem niet àfhamert. De "schare"
is het overigens met den Kerkraadschen aal-
moezenier niet eens!

Een novum en tegelijk een teeken voor de
niet te temmen drang van Rolduc naar ver-
jonging is de aansporing van oudcdeken
Jongen tot het aanleeren van Esperanto.
Alsof trouwens Rolduc nàg in talenkennis
tekort schiet! Maar goed: de volgende keer
zien we elkaar terug op de réunie "in het
esperanto", op gevaar af dat we elkaar dan
als oud-Rolduciens minder goed verstaan.

De Heer Bolsius ziet in de dingen der
materie, waarvoor 1\11'.van Wessem zooeven

groote bewondering aan de dag legde, toch
ook nog een ideëele kant. Hij spreekt daar-
na met groot ontzag over wijlen Mgr. Dr.
R. Corten, dien veel reunisten IiOg als di-
recteur hebben gekend. Hij herdenkt deze
merkwaardige figuur vooral als den schrij-
ver van den "Elève chrétien", welk kerkboek
bij velen nog allerminst vergeten is.

Vervolgens legt Mgr. Dr. van Gils eenige
bladzijden open uit de historie van Rolduc,
of liever: hij kondigt op dit late uur aan, dat



hij morgen over Rodensia zal spreken voor
wie naar hem willen luisteren.

Dan neemt Mgr. van de Venne zelf het
woord. Hij herdenkt het sieraad van Rolduc:
Mgr. Dr. Ariens, wiens fraaie beeld sedert
kort prijkt in een der gangen. Met aandrang
en met overtuiging stelt spreker dezen groo-
ten socialen priester en mensch tot voor-
beeld van alle oud-Rolduciens. Moge deze
bijzondere oud-leerling voor allen in de toe-
komst iets gaan beteekenen "sub specie
aeternitatis".

Het gezellig samenzijn loopt ten einde.
Prof. Cobbenhagen, secretaris en wat al niet
meer van de réunie, dankt zijn manschappen
voor wat hij noemt: het spheer bewaren. Hij
dankt de sprekers en vooral den leider: pas-
toor Ribbergh. Na een fier gezongen "Adieu
Rolduc" wordt er nog even nagepraat. Dan
zoekt iedereen zijn legerstede op. Sommigen
zoeken daarbij iets langer dan vroeger toe-
gestaan zou zijn. Maar, ja, tempora mutan-
tur... .

Dan valt de stilte van de nacht over Rol-
duc en zijn bewoners-voor-twee-dagen. Er-
gens roept met weemoedige regelmaat een
uiltje. Door Herzogenrath rolt een nacht-
trein... .

Zondag, 21 Augustus 1938.

7 uur: Opstaan.
Na het gezamenlijk morgengebed in de

kerk draagt Prof. Cobbenhagen de H. Mis
op voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
der oud-leerlingen. Rolduc vergeet de zijnen
niet. Rolduc mag ten deze rekenen op we-
derkeerigheid.

Na het feestelijk ontbijt volgt een even
feestelijke recreatie onder een stralende zo-
mer hemel. In groepjes of alleen gaan de reu-
nisten op zoek naar oude herinneringen.
Beugelbanen, bosquet, voetbalveld, carré,
aula, alles krijgt zijn beurt cn aandeel.

Herinneringen roepen de jubelende kerk-
klokken wakker, wanneer ze de Hoogmis
aankondigen. Men kent die duizendvoudige
gewaarwordingen van geest en hart uit vroe-
ger dagen: Hemelvaartsdag, Pinksteren. De
H. Offerhandeling wordt door Mgr. van de
Venne zelf verricht, daarbij terzijde gestaan
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door den pastoor van Geysteren en door
den Z. E. H. Meisen. De intentie is: voor de
zielerust der overleden oud-leerlingen en
meer in het bijzonder van wijlen Prof. van
Rooy. Pastoor Nolet fungeert als presbyter
assistens, terwijl de Z. E. H. Hutschemakers
de acolythen regeert. Er wordt uitstekend
gezongen onder den Z. E. H. Zuylen. Leer-
lingen uit de omgeving hebben gaarne hun
vacantie even onderbroken.

Emeritus-pastoor Wismans preekt op de
Introitus-tekst: "God is in zijn heilige stede:
God, die gelijkgezinden in één huis laat sa-
menwonen, Hij zelf geeft kracht en sterkte
aan zijn volk". De Godsgedachte, die als
bindend moment in deze reunisten-dagen
binnen de muren der oude abdij opnieuw tot
werkelijkheid wordt, moge de oud-Roldu-
ciens ook straks in het volle leven niet in
de steek laten. Met zekere nadrukkelijkheid
haalde de gewijde spreker de hiervolgende
verzen aan, die pater J. K. Alberdingk
Thijm, na de publicatie van de brieven van
zijn vader, richtte aan zijn vriend en studie-
genoot, den vroegeren Rolduc'schen leeraar,
P. J. van den Goor:

Si d'un père chrétien
La foi vive et fervente
Dans ses épanchements
V ous touche et vous enchante,
Aux saints autels, ami,
Dites une prière
Qui ramène les fils
Sur les traces du père.

Voor de aanvang der Hoogmis is het or-
gelspel een stille hulde aan den oud-muziek-
leeraar Jos. Rietra. We zien niet meer diens
bedrijvige gang naar de pianoklassen. We
missen zijn parmantig postvatten achter de
zware contra-bas in het orkest. Zijn compo-
sities verlevendigen thans de herinnering
aan dezen stillen, plichtsgetrouwen werker
gedurende vele jaren. Rolduc vergeet de zij-
nen niet. . . .

Na de Hoogmis, aldus de dagorde: groeps-
foto. De toekomst zal uitwijzen, of ieders
conterfeitsel "naar wensch" geslaagd is, ge-
steld dan: dat zulk slagen in deze subjec-
tieve zin al mogelijk is.

Inmiddels begint Mgr. van Gils te docee-



ren, al is het balcon op de cour als katheder
voor de ranke figuur van den oud-praecep-
tor wat ruim uitgevallen. In elk geval vindt
de beweeglijkheid van Mgr. in deze ruimte
voldoende gelegenheid tot verplaatsing. Men
spreekt tegenwoordig veel van "Bedürfnis
en Lebensraum"! Een groote luistergrage
groep zit aan de voeten van den meester,
of eigenlijk: nóg lager. Uit de verte zien we
den Heer Joep van Wessem, een oudere,
doch niet minder gevatte editie van den
orator van gisterenavond, den kenner bij
uitstek van Rolduc's historie bedanken.

Deze dank zal wel in orde geweest zijn.
Dan verdwijnt al wat reunist heet langs

veel trappen, in veel richtingen in veel ka-
mers van Heeren, teneinde zich daar achter
gastvrije deuren "nader" voor te bereiden op
de dingen, die komen.

1 uur: Diner.

De reunist-Iezer bespare den kroniek-
schrijver de weergave van de feestelijke
disch. Het was er goed. Het was er heerlijk.
Er was de glans bovenal van Rolduc' spreek-
woordelijke, door eeuwen gevestigde en nim-
mer verzwakte gastvrijheid.

En dan de toespraken.
Directeur-Generaal Ir. A. 1. H. Roebroek,

als vervanger van den comité-voorzitter, be-
dankt Mgr. van de Venne voor de mate-
rieele en geestelijke gaven, die zoo over-
vloedig aan de reunisten ten deel vielen. Hij
prijst den Directeur als den handhaver der
oude Rolduc'sche traditie en belicht meteen
de nationale beteekenis van Rolduc, waar
geestelijken en leeken hun opleiding ontvan-
gen. Hij ziet in de onderwijsinrichting Rol-
duc de draagster der oude overleveringen.

Directeur Bemelmans uit Roermond

spreekt over allerlei veranderingen en ver-
beteringen, over oude herinneringen. Hij
doet dit geestig en de lach dezer even her-
boren Rolduc'sche jeugd laat zich niet on-
betuigd. Thans voor het eerst zullen velen
vernomen hebben welke gevaarlijke "nieuw-
lichter" deze spreker in zijn leeraarsjaren
te Rolduc geweest is. Dank zij hem deden
schrijfmachines, telefoon, auto, enz. in de
abdij hun intrede. Slechts de radio werd
voor sprekers doen wat laat uitgevonden.
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Grappig is de beschrijving van de Two-
seater der vroegere "kaiserliche Armee"
waarin de inzittenden slechts achter elkaar

konden en (in verband met militair-hierar-
chische overwegingen) màchten plaats ne-
men. Niet minder grappig zijn de ervaringen
met dit vehikel in Rolduc's landouwen.

Spreker besluit zijn tafelrede met een greep
uit zijn regisseurs-mémoires. Wie herinnert
zich trouwens niet de onbeschrijfelijke suc-
cessen van "Het huisje van den beeldhou-
wer"?

Pastoor Nolet, vandaag beter bij stem,
herdenkt wijlen Prof. van Rooy. We mogen
tegenover God dankbaar zijn voor Cie gaven,
die van Rooy kreeg en die rijke vruchten
dragen voor de gemeenschap. Zijn werk
verdient te worden voortgezet door allen.

Vervolgens dankt Drs. van der Mühlen op
de hem zoo geheel eigen manier namens de
leeraren voor het "bijna" onverdeeld gunstig
oordeel, dat de oud-leerlingen hebben ten
aanzien van Rolduc cn van het docenten-

corps.
Mr. Smeets huldigt namens de "jongeren"

Rolduc, dat middeleeuwen en heden cultu-
reel zoo uitstekend overbrugt en toch zelf
steeds het oude blijft.

Het wordt stil. Mgr. Poels is opgestaan.
Ook de "doctor" heeft natuurlijk iets op het
hart. De mensch wordt drie keer gevormd.

. Als "adolescens" heeft ieder onzer deze vor-
ming te Rolduc ontvangen. Met enkele for-
sche trekken geeft Mgr. aan wat Rolduc
voor de latere periode van ieders leven met
al haar moeilijkheden nog steeds beteekent.
Hij herinnert aan de blijvende waarde van
het Rolduc'sche Kerstfeest, aan het bezoek

gedurende de Mei-maand aan het kapelletje
in het veld, enz. Er is, helaas, nog steeds
ecn tekort aan "doeners" onder de intellec-

tueelen. Mgr. spoort aan tot zelf-inkeer, tot
daadwerkelijke belangstelling voor en me-
dewerking aan de sociale opbouw der sa-
menleving. Er rust verantwoordelijkheid op
allen.

Intusschen loopt de maaltijd ten einde.
Prof. Cobbcnhagen dankt allen, die tot

het slagen dezer réunie hebben bijgedragen:
den provisor voor de culinaire zorgen, den
prefect voor het handhaven der orde, Mgr.



van Gils voor de les in de geschiedenis,
pastoor Wismans voor het gewijde woord.
Voor den Heer Ze yen, die met zijn kunst
den aandachtig en luisteraar leert bidden, is
er een afzonderlijk woord van dank. Even-
eens voor den Z. E. H. Zuylen met zijn zan-
gers, dIe vacantiegenoegens weten op te
offeren, zoodra Rolduc erom vraagt. Spreker
dankt verder den Z. E. H. Hutschemakers

cn diens staf acolythen, die tot de luister
in de kerk bijdroegen, voorts: de Eerwaarde
Zusters en het personeel voor de vele en
goede zorgen. Tenslotte richt spreker zich
tot Mgr. van de Venne, die - als bewaar-
der der Rolducsche traditie - steeds de

Rolducsche taal blijft spreken, die aan alle
reunisten nog steeds zoo vertrouwd in de
ooren klinkt.

Ir. J. Cuypers bedankt hierna het comité
van voorbereiding en regeling voor het vele
werk, waarvan de reunisten in zoo ruime
mate hebben geprofiteerd. Een bijzonder
woord van hulde aan den Tilburgschen hoog-
leeraar.

V ooraleer Mgr. van de Venne de tafel
"opheft", voelt hij zich gedrongen de reunis-
ten te danken voor hun liefde en trouw

jegens Rolduc. Zijn beste wenschen en ge-
beden vergezellen hen, die zoo aanstonds
naar hun respectievelijke woonsteden terug-
keeren.

Dan volgt het vertrek.
Er heerscht dezelfde bedrijvigheid als gis-

teren bij de aankomst Er is alleen dit ver-
schil: dat iedereen een heerlijke ervaring
rijker geworden is. Moge de verbondenheid
met Rolduc nimmer en bij niemand verloren
gaan of ook maar vervagen.

Wat is de zin, zoo vraagt men zich af, van
een dergelijke réunie?

Het antwoord op deze vraag mag niet al
te simplistisch zijn. In bijzonderheden zal het
trouwens voor elk reunist weer anders zijn
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al naargelang ieders persoonlijke geaardheid.
Elk reunist bezinne zich zelf op "zijn" ant-
woord.

Toch is er een antwoord in meer alge-
meene zin te geven.

Maatschappelijk bekeken steekt er een
groot nut in, dat oud-Rolduciens - aller-
wegen verspreid over Nederland - elkaar
op gezette tijden weerzien in een bekende
en dierbare omgeving, om daar gezamenlijk
dingen te herleven, die bij ieder onuitwisch-
baar in hart en ziel gegrift staan. Dergelijke
bijeenkomst versterkt het gevoel en het be-
sef van saamhoorigheid. Welnu daarin ligt
iets van blijvende waarde, niet alleen voor
de katholieke, doch ook voor de geheele
N ederlandsche gemeenschap.

Een réunie in Rolduc is echter nog iets
meer, nog iets anders. Ze geeft met een lach
en zonder veel omhaal van woorden een ern-

stige les mee voor het leven: de les der
dienende liefde. Men onderschatte toch niet

wat zoo'n bijeenkomst, midden in de groote
vacantie, voor Rolduc beteekent. Men heeft
cr een druk schooljaar achter de rug. Voor-
dat het nieuwe begint, ligt een drukke So-
ciale Studieweek in het verschiet. Dan zijn
er zoo die "gewone" beslommeringen, die
inhaerent zijn aan wat de buitenwacht pleegt
te noemen: de groote vacantie. En temidden
van dit alles ontvangt en regaleert Rolduc.
zoo maar tusschendoor, op vorstelijke wijze
140 gasten - oud-leerlingen uit alle deelen
des lands. We zien Rolduc als de voorbeel-

dige dienende gemeenschap. Maar dan be-
denke de reunist ook, dat hij "buitenshuis"
door hechte banden met deze dienende ge-
meenschap verbonden blijft. Hij beseffe ten-
volle welke plichten het lidmaatschap dezer
gemeenschap in de wereld daarbuiten mede-
brengt. Voor de "doeners" krijgt dan de
réunie een diepe re zin. Roda docet!

B. H.

'.'"



Een Sportfestij n
Hoe warm het was en hoe spannend!

.

Donkere groepjes van jongens in lange
broeken en plus-fours staan op de cour. An-
deren liggen lui en loom op de banken.

In de deur op het bordes verschijnt een
grote blinkende bombardon. Een licht grijs
zomerpak schuilt er half achter en een paar
armen klemmen het reusachtige instrument
krampachtig tegen de veelkleurige das. Moei-
zaam daalt de bespeler de trappen af. Nu
verschijnt ook de rest van de harmonie.
Trompetten, trommels en eindelijk de grote
trom. De poort naar het voetbalveld gaat
open en een rush naar de banken in de scha-
duw volgt. Een dikke jongeman ploft breed-
uit neer op een gloeiend hete bank in de
zon, zwaait met armen en benen en gilt tel-
kens als iemand de rij banken nadert:
"Bezet" !

Klein Rolduc komt en een erehaag van
Unitas- en Concordia-leden wordt in de toe-

gang naar het veld gevormd. Daar komen de
elftallen.

Weert is er nog niet. Bestraald door de
felle zon marcheren ze bedaard op de maat

van een vochtige mars het geel-groen ver-
droogde veld op.

De aanvoerder van het Rolducs elftal stapt
moedig naar voren en spreekt de gasten toe.

Van een rijk beladen bank klinken protest-
kreten. Ze kunnen het niet verstaan. De aan-

voerder ratelt ongestoord door. Dan een
rappe beweging en hij schiet terug in de rij.

Sittard is enthousiast. Ze komen met een
wimpel.

Roermond kijkt verbouwereerd en denkt
aan Weert, dat nog veilig onderweg is, maar
houdt zich kranig.

De scheidsrechter verschijnt. Een beschei-
den fluitje en de pratende spelers stellen
zich op.

De directeur stapt ijskoud op de in de zon
warm geworden bal af. De voetbalmoderator
trekt hem aan de mouw: "Even wachten",
zegt hij. De scheidsrechter fluit. Dan schuift
de bal bedaard naar de buitens. Geanimeerd

kijken de supporters toe hoe de mannen zich
druk maken.

Eej:l stoere boy, met een stevige borst en
groene bretels, trekt zuchtend zijn colbert-
jasje uit. Dat werkt aanstekelijk. Allerlei
kleuren van overhemden liggen als bonte
doeken tegen de groene achtergrond van
banken en gras.

De nieuwe bal vliegt hoog door de lucht

,op den keeper af. Prachtig! Een forse greep,
......



een doelpunt is voorkomen. Rolduc toont
zich sportief en belangstellend.

Een klein, dik jongetje met c~n groene
pullover en blonde haren gilt: "Allee Sit-
tard"! Zijn vriend stoot hem verontwaardigd
aan, haalt met een gracieus en vinnig gebaar
de zware pijp uit de mond en zegt: "Schrei
toch vuur Remünj, die sind neet zoe good,
doo kunne vier bêter van winne."

De ander wendt zich resoluut af en bromt:

"Du bis jek".
De middenvoor van Roermond werkt de

bal vooruit, schiet. De keeper heeft hem. Een
gebrul en geklap.

V an onder een van de banken klinkt het:

"Zit ie?" Een verwilderd hoofd met slape-
rige ogen komt achter de leuning uit en ver-
dwijnt meteen weer. Tien meter verder staat
een heer. De toog zwaait en tussen de paars-
bleke lippen hangt een enorme sigaar. 'Weer
gebrul. Een jeugdig supporter van Sittard
springt en danst. Op de grensweg loopt een
zware vrouw met forse armen en benen en

een sleep netjes in de kleren gestoken kin-
deren. Ze kijkt verbaasd en verontwaardigd
op en stapt vlugger door, om eerder weg te
zijn van dat hels lawaai.

De scheidsrechter die op z'n dunne benen
met allesziende ogen over het veld rent
blaast en haalt twee keer lang uit.

In het bosquet wachten de thee ~n de
sinaasappels.

Dan gaan ze door. Het spd is traag en
loom. De zon doet zich gelden. De belang-
stelling is beneden peil.

De koeien wekken meer interesse. Einde-

lijk weer een langgerekt gefluit. Sittard wordt
opeens levendig en schreeuwt. Roermond
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druipt af met glimmende gezichten en zware
benen. Een spichtig jongetje knikt deskun-
dig, haalt z'n schouders op en zegt met een
hautain lachje tegen z'n compagnie: "Naaw
wat sei ik je; drie een. Ik wistet weL"

Onder de nationale vlag ligt een bleke
jongeman in plusfours, met een fatterige
butterfly. Hij draait zich op z'n zijde, geeft
z'n gebrilde buurman in vest een por en zegt:
"Has te 'n sigaar vuur mich ?". "Hie has te ê

stümmelke", zegt de ander en gooit een af-
gesabbeld peukje weg.

Weert komt met een frisse looppas het
veld op.

De vuurrode shirts jagen ons schrik aan.
Zouden we van zo'n elftal winnen?

Rolduc is niet bang, maar het is warm.
De rij heren aan de ingang van het veld is

als een brede zwarte streep met lichte stre-
pen en punten. Het vormt een scherp con-
trast met de lichte colbertjes erachter. Het
medeleven van de toeschouwers is aanmer-

kelijk verhoogd. Een heer met een welgedaan
uiterlijk en een grote zilveren horlogeketting
glimlacht. Telkens als Weert doorbreekt,
knikt hij ijverig en goedkeurend. Aan zijn
steil haar parelen zweetdruppeltjes. Onder
de rust trekt hij de roodhemden aan hun
kragen en ge;~ft ze een tip.

Even later rent de potige keeper met zon-
neklep weer in de goal op en neer. De gebril-
de grensrechter zwaait alsof z'n leven er van
afhangt en veegt z'n bezweet voorhoofd af.
Een heer met een blinkend filmtoestel filmt

alles wat hij ziet. Een donkere jongeman met
hèlgele schoenen glipt tussen alles door. Het
veld is vrij. Alleen onze backs staan er nog.



De nieuwe bal die z'n frisse kleur al kwijt is,
schiet met een prachtige boog ver naast het
doel. Een baardig jongmens uit Weert vloekt.
Zijn buurman in fantasiepak bromt: "Bot
Kauf."

De menigte ademt opgelucht de zwoele
lucht in.

De schrale scheidsrechter fluit en zucht

"Dat zijn er twee".
Onze mannen worden bestormd.

Een bestoft jongmens met geplakte haren
en twee verschillende voetbalschoenen aan,

krijgt een forse slag op de schouder. "Goeie
bal, joh"! zegt een stem uit de menigte.
Een fijne kopbal was dat. Het jongmens
neemt met een knikje de lof in ontvangst
en glimlacht als een bescheiden held. In de
eetzaal wacht de limonade met vla. Het is

er stil. Een miezerig kereltje met een brille-
tje op de spitse neus van het muizengezicht
probeert twee stukken vla voor z'n rekening
te nemen. Een verontwaardigde kreet en een
venijnige stomp van de tol ronde eigenaar zijn
de noodzakelijke gevolgen.

De plaatsen op het voetbalveld zijn al weer
bijna bezet, als Sittard en Rolduc de beslis-
singswedstrijd spelen. Het is fris op het veld
en de zon verdwijnt achter de hoge kastanje-
bomen van het bosquet. Tegen het gaas van
de grensweg leunt een jongetje in een rafe-
lige broek waarvan het kruis hem op de
knieën hangt. Hij heeft hard geel haar en
staat met open mond te kijken.

De aftrap wordt genomen. Het spel is for-
ser en levendiger als in de eerste wedstrijd.

Rolduc neemt de leiding. Op half veld
staat langs het lijntje een breedgeschouder-
de kroesharige trainer. Hij glimlacht tevre-
den en denkt terug aan de vele avonden die
met pijproken en trainen werden doorge-
bracht.
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De jongens op de banken vormen een dei-
nende lijn.

Een kwiek spelertje in een blauw-zwarte
shirt schiet op ons doel af. Het wordt stil.
Op een bank klinkt het uit de mond van een
jongeman in een grijze broek met onberispe-
lijke plooi: "Den' geet d'rin." "Da leuwk nig",
zegt z'n buurman. Een wel gemikt schot.
Onze keeper springt, grijpt en met een sier-
lijke trap is de bal al weer ver over midden-
veld. Een gejuich.

"Zeej wa da'k liek had'n", klinkt het boven
het geschreeuw uit.

Onze achterhoede werkt hard. De voor-

hoede fokt een goaltje. De reserves zitten
hurkend en hunkerend langs het lijntje. In
een hoek van het veld ligt een rij jongens in
hemdsmouwen. Met een air van kalmte en

durf brengt een jongen met lage bruine
schoenen en een hoog rood gezicht een siga-
ret aan z'n lippen.

Z'n vriend roept opeens: "Joep doa has-t
'urn!"

Een schichtig gebaar en de sigaret wordt
in een struik van het bosquet gegooid on-
danks alle advertenties tegen bos- en heide-
branden.

Een heer in een warm zwarte toog met
blinkende knoopjes loopt met reuzen passen
langs het groepje heen.



.

Het eenige doelpunt Rolduc-Weert.

Een klein jongetje met grote handen en
voeten waar hij geen weg mee weet, zit met
z'n vingers, als een klauw met lange zwarte
nagels, in het net van het doel.

Het spel is vlug. Onze mannen spelen
prachtig.

De linksbuiten schiet voor. Goal!
Een jongeman met een bleek gezicht en

lichte haren vraagt aan z'n buurman: "Hoe-
volle is daot nauw aol?"

"Fief-ièn", zegt de ander.
De rechtsbuiten krijgt kramp. De scheids-

rechter ook, maar deze blaast nog lustig door
en hinkt langs het lijntje. Doorspelen maar,
het is toch niet lang meer.

De scheidsrechter draait de rode wijzer- .
plaat van z'n zilveren horloge naar z'n be-
zweet en rood opgelopen gezicht. "Hoe lang
nog!" klinkt het van de banken.

"Een minuut", hijgt de scheidsrechter. Dan

Roermond-Sittard.
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fluit hij. Voor de laatste keer krijgt de bal
een trap van een blauw-zwarte; venijnig en
vinnig, zoals alleen de verliezer trappen kan.
Toch kijken ze opgeruimd.

Onze jongens worden bestormd. Proficiat
hier, proficiat daar. De Directeur zet er
spoed achter. Een grote medaille voor de
overwinnaars. Een gejuich breekt los. Dan
vraagt hij om den aanvoerder van Sittard.
De bezwete jongeman wordt gauw gevonden.
Hij frunnikt verlegen aan z'n broekje en
lacht gul. De Directeur haalt nog een doosje
te voorschijn. Hij zegt tegen den verbaasden
aanvoerder: "De tweede prijs is voor u. Wij
hebben de eerste prijs. Maar we hadden het

u graag gegund. Het zou voor ons ook ple-
zieriger zijn geweest, als ge de eerste hadt."
Een van de omstanders hinniklacht. De aan-
voerder van Sittard glundert.

Op de cour staan de jongens in groepjes
bijeen. Er heerscht een gemoedelijke stem-
ming.

Dan klinkt de bel.
Pijpen worden tegen de ijzeren buizen van

de goals uitgeklopt. Eindjes sigaar vliegen
rond. Tien minuten later ligt de cour leeg
en verlaten.

L. COPPES.



Dichterlijke ontboezeming van een

oud- Rolducien van voor zestig jaren
........

Hochverehrter Herr Direktor,
Monsignore van de Venne,
Dessen Namen ich gewisslich
Schon seit sechszig Jahren kenne,
Ihnen Gruss in Ehrerbietung!
Wollen Sie mir 's nicht verwehren,

Heut' in meinen alten Tagen
Nochmals mein Rolduc zu ehren!
Mein Rolduc mir lieb und teuer

Seit der Kindheit gold'nen Tagen,
Dem auch heut noch meine Pulse

In der alten Treue schlagen!
Wied'rum bin ich hingekommen
Und betret' die heil'gen Hallen;
Ein Gefühl von stiller Wehmut
Will dabei mein Herz befallen:

Vieles ist wie einst geblieben:
Das sind noch die alten Mauern;

Das "Auspice Deo" wahrlich
Scheint die Zeit zu überdauern;
Noch ist es die alte Kirche,
Wie als Kind ich lernt sie lieben,

Sie ist, wenigstens von auszen
Wie sie war, bis heut' geblieben;
Das Carré, das liebe, traute,
Wich auch nicht der Zeiten Drucke,
So wie einstens prangt's noch heute
In dem schönsten Blumenschmucke
Vieles finde ich noch wieder
So wie einst ich's lernte lieben;
Doch, die teuren, alten Freunde,
Wo nur, wo sind sie geblieben? -
0, ich suche sie vergebens;
Droben in des Himmels Höhen

Werden sie wohl längst beseligt
Vor dem Antlitz Gottes stehen,
All die lieben alten Lehrer,
Everts, Pothast, Deutz und Menten.

Moubis, Corten, Raven, Ruyten,
0, wenn sie mich hören könnten,
0, wie würd' ich ihnen danken
Für ihr unermüdlich Sorgen,
Dass die junge Menschenseele
Bleib' in Gottes Hut geborgen;

Denn der Samen, den sie streuten,
Fand bei mir nicht schlechte Erde,
Ihnen hab' ich's zu ver danken,

Wenn ich einstens selig werde,
Doch ich kann zu Gott nur flehen
Dass Er reichlich ihnen lohne

All ihr segensreiches Wirken
Mit des Himmels ew'ger Krone!
Wenn ich an mein Rolduc denke,
Fühl' ich lebhaft mich durchdrungen
V on den angenehmsten, schönsten,
Seligsten Erinnerungen;
Eingewurzelt unverwüstlich
Kehren sie mir immer wieder,
Und ich höre oft im Traume
Noch die alten Kirchenlieder:

Qu'ils sont aimés, grand Dieu, tes
tabernacles!

Qu'ils sont aimés et chéris de mon coeur!
Là Tu te plais à rendre tes oracles,
La foi triomphe et l'amour est vainqueur!

Dieses Lied, in deutscher 'Sprache
Hab' ich es versucht zu bringen
In Erwartung, dass es deutsch auch
Mög zu Gattes Ehr' erklingen:

"Wie ich sie liebe, Gott, Deine Tabernakel!
Wie ich sie liebe in kindlichem Sinn!

Dort steIlst Du uns, Gütiger, Dein Orakel,
Der Glaube jauchzt und die Liebe ist

Siegerin!"
Salut, 0 viergc imm'lculée,
Brillante étoile du matin

Que l'ame ici-bas exilée
N'a jamais invoqué en vain,
De tes enfants exauce les prières.
Du haut du ciel daigne les protéger,
Mère bénie entre toutes les mères,
Sois no us propice à l'heure du danger!

Auch dies Lied, das herrlich schöne,
Kleidet' ich in deutsche W orte,
Dass es auch in dies er Sprache
POC:1C an die Gnadenpforte:



"Gegrüsst sei, Jungfrau keusch und rein,
Du Morgenstern voll Majestät,
Den das betrübte Herz in Pein
Nie vergebens angefleht,

Die wir in Tränental zagen und zittern,
Vom Himmel hoch sei Schutz uns immerdar!
Mutter, gesegnet vor allen den Müttern,
0, steh' uns bei zur Stunde der Gefahr!"

Alle Lieder wie sie kamen,

Sang ich mit, ich konnt' nicht anders,

Wien Néerlandsch bloed in de aders

vloeit,
Sang ich mit den Nederlanders
Freut' mich mit im Jahre achtzig,
Wo ganz Holland es beglückte,
Als die Königin Wilhelmina
HelI das Licht der Welt erblickte.
Vieles noch könnt' ich erwähnen,
Viel des Schönen, Edlen Guten
Taucht wohl bei mir alten Knaben
Noch aus der Erinn'rung Fluten!
Und ein Bild gar überwält'gend
Ist gar oft vor mir erschienen,
Wie ich sah Martinez Campos
Monseigneur die Messe dienen
In dem Kampf gewalt'ger Feldherr
Liess er sich's nicht nehmen eben,
Hier in aller Herzensdemut
Gott dem Herrn die Ehr' zu geben!
Denke an die Kirchenfürsten,
Die, aus Deutschland ausgewiesen,
Rolduc's Gastfreundschaft genossen
Und sie vollen Dankes priesen.
Und ich denk' an Pater Kreiten,
Der trotz der gelähmten Glieder
Kam "den Weg entlang" nach Rolduc
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V on Kerkrade immer wieder
Dann denk' ich der alten Freunde,
Die mir waren hier Genossen
W ohl die Mehrzahl hat wohl heute
Mit dem Leben abgeschlossen.
Dann begrüsse ich von Herzen
Auch die Herren Professoren
Die, die Jugend zu erziehen,
Sich als Lebensziel erkoren,
Und ich grüsse die Studenten
Die zur Zeit in Rolduc weil en,
Ihnen möcht' als alter Schüler
Ich den guten Rat erteilen:
Sammelt mit dem nöt'gen Ernste
Schätze, die nicht Motten fressen,
Denn noch ist es Zeit zum Lernen,
Schnell verrinnt die Zeit indessen!
Liebt Rolduc, wie ichs' einst liebte
Folgend seinen weisen Lehren!
Drum bitt' ich mit warmen Herzen:
Haltet Rolduc hoch in Ehren!

Et toi surtout, de mon enfance
Le guide et l'ange protecteur,
Adieu, pour ton amour immense
Reçois mes larrnes et mon coeur!

"Betet für den armen Schreiber!"
Schliesst der Sang von Driezehnlinden.
So mit Friedrich Wil helm .Weber
Möcht' auch ich den Schluss hier

finden.

HERMANN JOSEPH MEUSER

Pütz b. Bedburg (EHl.)
Rheinland.

von 1877 bis Herbst 1880 Schüler v. Rolduc.
Heerlerheide, 19. 9. 1938.

...........



Herinneringen

Herinneringen aan Rolduc, die hebben we
allemaal in overvloed! Ieder oud-Rolducien

heeft de zijne mooie en minder mooie,
prettige en vervelende. Ik heb eens 'n ouden,
verstandigen man hooren zeggen, dat het
kunnen vergeten van een massa dingen
een meer waardeerbare menschelijke eigen-
schap is, dan het kunnen onthouden. Ik
geloof, dat de man gelijk had; vooral,
omdat je van veel dingen, die voorbij
zijn, het onaangename gemakkelijk vergeet
om alleen de mooie kant van het geval in
je herinnering vast te houden met het ge-
volg, dat je er altijd met plezier aan terug-
denkt. Zoo gaat het ook als je je gedach-
ten laat gaan over de tijd, die je op Rolduc
hebt doorgebracht. Je kunt in een rustig uur
op je eentje zitten genieten van die mooie,
oude herinneringen; je kunt er dubbel van
genieten, als je met tweeën bent. Je ontmoet
ergens - en dat overkomt je telkens op-
nieuw op de meest onverwachte oogenblik-
ken en plaatsen - een gezicht, dat je meer
gezien hebt, maar dat je niet dadelijk thuis
kunt brengen; tot je onfdekt, dat je elkaar
op Rolduc gekend hebt met het gevolg, dat
je op slag dikke vrienden van elkaar wordt
met Rolduc als tusschenschakel!

Herinneringen aan Rolduc. Voor 't eerst
in m'n leven ga ik vanavond achter mijn
schrijfmachine zitten om ze in letters en
woorden om te zetten. Ze bestormen me van

alle kanten; de eene herinnering dringt de
andere opzij; ik weet werkelijk niet, waar ik
beginnen moet en nog minder, waar en wan-
neer ik zal ophouden. En toch heb ik me wel
tien keer bedacht. voordat ik er toe komen

kon, om er een woord van aan het papier
toe te vertrouwen; ik heb het van de eene
dag naar de andere verschoven; maanden
lang. Ja, dat is toch een eigenaardig iets.
Je kunt gezellig over Rolduc mijmeren, je
kunt er uren over praten, maar je krijgt het
niet gemakkelijk op papier. Ik weet feitelijk
niet, waar dat aan ligt. Mogelijk is het niets
anders dan een heel menschelijke en ver-
klaarbare afschrik van een openbare biecht,
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die, zooals bij alle biechten te doen gebrui-
kelijk is, voor dengene, die haar moet aan-
hooren, weinig aantrekkelijks biedt en voor
de andere partij, die haar moet spreken, nog
minder. Wat het laatste betreft: ik zal man-
nelijk mijn schroom trachten te overwinnen.
En de verantwoordelijke redactie van dit
Jaarboek zal wel weten te beoordeel en, of en
in hoeverre de kostbare tijd van de hoorders
- in dit geval lezers - aan deze bekente-
nissen gewaagd mag worden. Verloren tijd
wordt dit geschrijf in geen geval, want het
bezorgt me, ik voel het al aankomen, toch
minstens een gezellig binnenpretje, om nog
eens een avond rond te zwerven in en om
het oude, vertrouwde Rolduc.

Rolduc had en heeft zijn heel eigen beko-
ring.

Het hedt die bekoring, voor je er heen
gaat. Je hebt er veel van gehoord, van je
ouderen broer prentbriefkaarten gekregen
met aan de eene kant een afbeelding van de
studiezaal van Klein-Rolduc, van de kapel,
de aula of de hoofdingang en aan de andere
kant "hartelijke groeten". Je krijgt een
groot koffer vol met nieuwe spullen, een
kapitaal, waar je respect voor hebt en dat
je heelemaal besteden moogt om er chocola,
nogablokken en toffees voor te koopen, 'n
heele kist sigaartjes (want: "het rooken van
sigaretten is aan de leerlingen van Rolduc
verboden"') en zakgeld voor drie maanden
tegelijk; waar je trouwens nooit mee toe-
komt; maar dat weet je dan nog niet. Je
gaat afscheid nemen van familie en beken-
den met een gewichtigheid, die een Noord-
poolreiziger niet onwaardig zou zijn. En als
de groote dag is aangebroken, word je plech-
tig naar het station gebracht; en na de laat-
ste instructies om gauw te schrijven en goed
je best te doen, begint de groote reis; je
krijgt even een raar gevoel in je maag en
een brok in je keel, als je moe van 't wui-
ven je zakdoek weer wegbergt; dan wint de
bekoring van het nieuwe, dat beginnen gaat
het van 't oude, waarvan je afscheid hebt

genomen. Je probeert je voor te stellen, hoe



't op Rolduc zijn zal; zou 't mee- of tegen-
vallen? Je wordt geweldig nieuwsgierig. Ein-
delijk, tegen de avond, sukkelt de trein het
station van Kerkrade binnen. 'n Lange, stof-
fige weg, een oprijlaan met povere boompjes
bngs de kant, die je erg tegenvallen voor
zoo'n eeuwenoude abdij, een mooi, rustig
Mariabeeld, een poort: "Klein Rolduc
rechts!"; je bent binnen; het nieuwe leven
begint!

Rolduc heeft zijn bekoring, als je er bent.
Het heeft zijn heel eigen traditie; zijn waar-
digheid cn zijn gezelligheid; zijn plechtige
en zijn vroolijke dagen; zijn romantiek en zijn
nuchterheid. En heel dat complex maakt het
oude, grijze Roda tot een plaats, waar je van
gaat houden en die je nooit meer vergeet.
Ik zie in mijn verbeelding de bewoners van
het nieuwe Rolduc al spottend glimlachen,
als ze dit lezen. Ik zal ze rustig laten lachen;
want zelf heb ik er ook zoo over gedacht. We
spraken af, om na onze verlossing uit die
steenen kolos daar nooit meer terug te ko-
men. Dat is 14 jaar geleden; hoe het de an-
dere gezworenen vergaan is, weet ik niet;
maar zelf ben ik sindsdien ,zeker al een keer
of 5 met volkomen vrije wil naar 't Zuiden
van Limburg gereisd om mijn woord te bre-
ken! Dit als afschrikwekkend voorbeeld voor

menschen, die niet graag woordbrekers wor-
den als ik!

Rolduc is een kostschool. Vreeselijk woord
in het oor van alle vrijheidlievenden, die er
zoo'n soort gevangenis in zien; schrikbeeld
voor sommige ouders, die de kostscholen
beschouwen als een noodzakelijk, maar
groot kwaad! Ik zie me nog in de trein zit-
ten op weg naar Rolduc; de eerste keer, dat
ik die verre reis na het eindexamen van

mijn broer alleen moest ondernemen. Tegen-
over me een vriendelijke oude heer. Ik schijn

niet erg vroolijk gekeken te hebben. Mijn-
heer krijgt medelijden met dat zielige jongs-
ke; vraagt, waar hij zoo heel alleen heen
gaat. "Naar Rolduc". "Rolduc h'm....
'n kostschool! Die kostscholen, jongen, jij
bent nog te klein om dat te begrijpen, maar
dat is de pest van onze maatschappij; 't
zou een weldaad zijn, als ze vandaag nog
allemaal afbrandden!" Met dat laatste kon

ik me op dat oogenblik wel vereenigen, of-
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schoon ik achteraf blij ben, dat die wensch
niet in vervulling is gegaan!

Maar om op mijn verhaal terug te komen;
ik had het over Rolduc, dat ondanks alles

zijn aantrekkelijkheid heeft, als je er bent.
Rolduc heeft zijn kerk en in die kerk zijn

plechtigheden met veel goud, veel misdie-
naars in roode togen, veel wierook en veel
orgelspel, waar je ondanks jezelf en zonder
dat je het je vrienden durfde bekennen, van
onder de indruk kon raken. Ik denk me nog
in die kerk op Zaterdag onder het avondge-
bed; wat moet Moeder Maria genoten heb-
ben van het luidruchtig enthousiasme, waar-
mec we ha'lr ons "Salut, 0 vierge immacu-

lée" toezongen! Ik zie mezelf in 't schemer-
donker in die kerk op 'n Zondagmiddag na
het Lof zitten luisteren en ondanks mijn on-

muzikaliteit zitten genieten van het orgel-
spd, dat door de leeggestroomde kerk bleef
doorzingen, soms een half uur lang. Ik zie
die kerk in haar volle luister op Sacraments-
dag. Ik zie de Kerkraadsche muzikanten, den
schutterskoning met zijn blikken vest in het
midden, allemaal plechtig in 't zwart gesto-
ken en met hun hooge zijden op, de kerk
binnenmarcheeren om heel die ruimte te vul-
lcn met hun daverende feestmuziek. Ik zie

de koperen gasflambouwen op de hoeken
van de banken in het feestelijke licht van
hun tientallen blauw-gele vlammen. Ik zie

.dezelfde flambouwen op droeve dagen,
waarop we een van onze vrienden ten grave
droegen, rouwen in hun zwarte floers.

't Is vandaag Palmzondag. Welke oud-
leerling herinnert zich niet meer de Rol-
ducsche Palmprocessie en na die processie
de wisselzang aan de donkere kerkdeur, die
na het laatste "Gloria, laus" naar binnen werd
"opengestooten" met de voet van het kruis,
om dan plechtig naar buiten open te gaan,
wat wij elk jaar opnieuw een interessante
prestatie bleven vinden! En nu we toch aan
de kerkdeur gekomen zijn, gaan we maar
ineens een beetje verder en zingen we op
de kruisdagen in de wazige kilte van de
vroege zomermorgen door het Rolducsche
bosquet en op de derde morgen zelfs tot
buiten de muren onze Litanie van alle Hei-

ligen voor de vruchten der aarde; dan trek-
ken we op Sacramentsdag tusschen de rij-



pende korenaren door naar de met vlaggen,
masten en gekleurde papieren versierde stra-
ten van Kerkrade tot aan het groote rustal-
taar, midden in de Hoofdstraat, waar de
Christus Eucharisticus zich zegenend liet op-
heffen boven de duizenden Limburgsche
mannen en vrouwen en de honderden Rol-

ducsche jongens, die daar knielden,
De combinatie is misschien niet erg geluk-

kig, maar die plechtige Sacramentsprocessie
doet me denken aan een minder stichtend

voorval, dat zich na een van deze processies
heeft afgespeeld. Dadelijk na de processie
begon in Kerkrade de Kermis; de ingetogen
Rolducsche processiegangers mochten er in 't
naar huis gaan langs loopen, zonder natuur-
lijk bij die wereldsche genoegens stil te blij-
ven staan. Maar er waren ook vaandeldra-

gers en die haddcn een streepje voor. Onder
leiding van een Filosoof (We noemden die
menschen toen met een andere naam!) begaf
zich dat gezelschap, afgescheiden van de
groote kudde, naar huis. Maar de bekoring
werd hen te machtig; de wereld eischte haar
rechten op. Eerst kwam de draaimolen aan
de beurt, toen ik weet het heusch niet
meer! Maar wat ik wel weet, is, dat we het
wereldsche festijn besloten met een bezoek
aan hotel Kockelkorn, waar een gezellig
strijkje er de stemming inhield, totdat één
van de leeraren - we spraken op de terug-
weg af, hem dat nooit te vergeven - ons
daar zag zitten. De rest van het verhaal
laat zich denken!

Rolduc heeft zijn cour - tegenwoordig
misschien speelplaats - met z'n ijzeren weg,
waarop ieder rechtgeaard Rolduckenaar de
noodige kilometers heeft afgelegd; altijd in
dezelfde richting, behalve op de eerste April.
In een hoek van die cour het rookzaaltje,

zaliger gedachtenis; 't eldorado van degenen,
die zich onder de oudere bewoners van Rol-
duc mochten rekenen. En naast de rookzaal

het but, eveneens ter ziele, waar met pijl en
boog werd gemanoeuvreerd, maar waar onze
jeugdige ondernemingsgeest ook een rook-
gelegenheid had ondergebracht, waar ik nog
trotsch op ben: onzichtbaar, brandvrij en
van alle gemakken voorzien. Op die cour had
je ook nog de beugelbanen, die geschikt wa-
ren voor alles en nog wat en verder een
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lange rij groene deuren, waarvan vooral no. 4
bekend was.

De cour is er nog; de ijzeren weg met zijn
kastanjeboomen ook; maar voor de rest ge-
loof ik, dat de cour de cour niet meer is.
Hetzelfde geldt voor de bas se-cour. Die is
heelemaal verdwenen; boezemde ons trou-
wens weinig belangstelling in. Er was in heel
dat oude, smakelooze en onsmakelijke bouw-
sel maar één deur, die ons interesseerde: de
deur van de bakkerij. 'n Besten bakker had-
den we. Hij was eerlijk als goud; zou je
nooit cen broodje gcven; maar toch ook
weer niet zoo hardvochtig, of hij wees je na
'n gevaarvolle tocht de mand, waar je wat
eetbaars vinden kon, dat je dan maar op
eigen risico moest meenemen.

Rolduc heeft zijn binnenplaats met z'n
fontein, waar je op Zondagmorgen na de
eerste Mis de regenboog in kon bewonde-
ren; met z'n geheimzinnige put, die in 'n
droge zomer werd opengelegd en ons aan-
leiding gaf tot de meest fantastische veron-
derstellingen over geheime kelders, middel-
eeuwsche vlucht gangen en voorhistorische
gewelven!

Rolduc had zijn studiezalen - ook hier
weer moet ik in de verleden tijd spreken -

met zware renaissance-plafonds, uitgesleten
vloeren en door tal van generaties gedeco-
reerde banken; voorin een geweldige kolom-
kaéhel, waar je zoo heerlijk je broodjes in
kon roosteren; in twee rijen boven je hoofd

hingen de zoemende gaslampen, die de
plichtsgetrouwe "Meister" met een spiritus-
pit midden onder de studie kwam aansteken.
W at was 't een vreemde gewaarwording,
toen die trouwe gaspitten vervangen werd~n
door electrische jampotten! Was het won-
der, dat die moderniseering zich een van de
eerste avonden al meende te moeten wreken

met een totale verduistering, die wel tien
minuten duurde; meer dan lang genoeg, om
een volslagen paniek te veroorzaken? Min-
der sympathiek is me die studiezaal in haar
kwaliteit van strafzaal; zouden die noten

ook nog bestaan?
Dan zijn er nog de slaapzalen; natuurlijk

eveneens gemoderniseerd. En daarom zal 't
in deze tijd wel niet meer mogelijk zijn, om
daar een telegraaf-centrale in stand te hou-



den van goed afgeschermde lampjes, die
het mogelijk maakten om in de late avond-
uren gesprekken te voeren met tientallen
meters verder gelegen stations, tot zelfs op
een andere slaapzaal. Een tijd lang ging het
goed; we hadden bijna 10 aansluitingen; de
centrale was overbelast; ik had handenvol
werk cm aan alle aanvragen te voldoen. Tot
ik op zekere dag de opdracht kreeg, om er-
voor te zorgen, dat binnen een uur het heele,
blijkbaar nog niet voldoende gecamoufleer-
de, dradennet verdwenen zou zijn. Misschien
is het in deze tijd ook bezwaarlijk om met
behulp van een dunne gummieslang de heele
inhoud van je waschkom over te hevelen in
de linnenkast van je filosoof-buurman! 't
Verbergen van sigaretten was ook in mijn
tijd al moeilijk!

En de aula, nu gedegradeerd tot verzamel-
plaats van allerlei rommel, waar ze geen
raad mee weten; wat hebben we daar, onder

't genot van de noodige reepen choc, die voor
een aula-evenement tegen fabelachtige prij-
zen verhandeld werden, genotvolle en leer-
zame uren doorgebracht! Afgezien van
eigen Rolducsche krachten, herinner ik me
gasten als Felix Rutten, Louis Bouwmeester,
Albert Vogel, Prof. Ude, de Kerkraadsche
Concertvereeniging. We hebben er veel ge-
noten en veel geleerd.

Rolduc had en heeft nog, veronderstel ik,
zijn traditioneele uitgangs- en feestdagen.

De bedevaart naar Schaesberg. "Oonne
nous un beau jour" zongen we op de voor-
avond. En Maria gaf ons dan ook ieder jaar
een prachtdag, waarop we met volle teugen
genieten konden van het schitterende Lim-
burgsche landschap en ook hartelijk konden
bidden op de top van de Schaesbergsche heu-
vel, waar het kleine Maria-kapelletje stond.

Sinte Kathrien; de filosofen op hun best;
de heek dag en vooral 's avonds in de aula.

Het Directeursfeest; de eerste dag plech-
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tig met 'n groot diner, waar zelfs wijn aan
te pas kwam en waarbij de oudste leeraar
een geestige tafelrede hield; de tweede dag
leuk en gezellig, met echte kermispret.

Maar ik moet verder; anders wordt 't een
heel boek!

Een groote sprong dan: de laatste morgen
op Rolduc. Onze eindexamengroep is klaar;
we kunnen weg. De dag, waar we 5 jaar naar
hebben verlangd, is er. 't Is nog stil in de
breede gangen. In de eetzaal staan onze laat-
ste broodjes klaar. We zitten daar te eten;
enkele menschen in een groote zaal. 's Ge-
sprek wil niet vlotten; de versclle broodjes
smaken maar half. De Prefect komt binnen-

loopen met een vroolijke opmerking, een har-
telijk woord; hij heeft meer zulke morgens
meegemaakt; begrijpt, wat er in ons omgaat.
Hij brengt ons weg naar de voordeur.
"Adieu Rolduc!" Ik geloof niet, dat we het
gezongen hebben. 'n Plaats, waar je 5 jaar
gewoond hebt en je hebt thuisgevoeld, ver-
laat je nu eenmaal niet zingend!

Rolduc blijft zijn bekoring houden voor
die er eens geweest zijn. Rolduc is geen on-
derwijs-automaat, die zich tevreden stelt
met de prompte aflevering van eindexamen-
candidaten. Het blijft je volgen en het blijft
je trekken. Zijn gastvrije poort blijft voor
je openstaan. En als je er terugkomt, dan
zie je in je vroegere leeraars niet enkel ver-
keersagenten meer, maar leiders en vrien-
den; dan begrijp je pas goed, wat Rolduc
voor je geweest is en nog is; dan begin je te
voelen, dat er zooiets als een onzichtbare
band bestaat tusschen alle leden van de

groote Rolducsche familie.
Rolduc, séjour de mon enfance als je

er geweest bent, weet je, dat het een voor-
recht is er geweest te zijn.

C. VERBEEK, Kapelaan.

Tilburg, April 1938.

"""""" ........



DEAR OLD FELLOW,

Je bent er dus op gesteld dat jij, als oud-
Rolducién, ook van "jouw" club een verslag
in het Jaarboek vindt?

Goed! Je zult het hebben! Maar dan in

poppen aan het dansen, al of niet op de
maat van de "scharesliep".

0 ja, dat is waar ook! Dat weet jij nog
niet? We hebben ook een stam! Vorig
schooljaar na Kerstmis -- dus in Januari
'38 - werd een senioren-patrouille opge-

Bij de officiëele inwijding van het nieuwe H. K.

telegramstijl! Want ik kan toch niet het
heele logboek van den hopman erin laten
afdrukken. En dat van de stam heelemaal

niet! Want dan had je eerst "richtig" de

richt, die met de installatie van den hopman
als oubaas, in Juni '38, werd omgezet in een
stam.

De aalmoezenier doet sindsdien aan cumu-
latie van baantjes. Want sinds Februari '38
is hij practisch tevens hopman en werd als
zoodanig, eveneens in Juni '38, geinstalleerd.

Maar die stam! Die is niet mis hoor!

Onmiddellijk gaven zich 5 V. T. gasten
op voor deelname als brancardiers aan de
nationale Lourdesbedevaart. Je weet dat

zulk een werk geen sinecuur is. Maar ze heb-
ben dan ook een flink begin gemaakt en
tevens Maria in Haar genadeoord de zegen
gevraagd over het stamwerk van de Ailber-
tusgroep.

Daarna gingen ze nog kampeeren ook, en
liefst in het buitenland. Na veel heen en



weer gesjouw was door de staf Bevercé bij
Malmédy als kampplaats uitgekozen. Ze
deelden hun terrein met 'n gastvrije Luik-
sche Verkennerstroep, waar men veel nut
van had, zelfs vóór de eigenaars van de
Luiksche tenten persoonlijk gearriveerd wa-
ren. Je kunt je zoo'n kamp natuurlijk leven-
dig voorstellen. 'n Prettige fietstocht erheen!
Fluitend en gemoedelijk plagend je kamp op-
slaan!

Natuurlijk "geweldig enthousiast", vooral
als het de heele dag regent, de grond door-
nat is, en de toegangswegen geschikt zijn
voor 'n modderballet!

Op 'n hike ontmoette men in Malmédy
den Belgischen koning, die door de onzen
enthousiast toegejuicht werd, waarvoor men
van Zijne Majesteit een afzonderlijke vrien-
delijke groet terugkreeg.

Na 7 dagen (regen) keerde men op 23 Au-
gustus op het uitgangspunt Gulpen terug.
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Als bijzonderheid van deze dag vermeld ik
'n friture in Luik en dat de fourageur
's nachts door zijn bed zakte!

Dc troep kampeerde van 8 tot en met
13 Augustus in de bosschen van den Baron
van Geysteren, nabij ,de Rosmolen".

Hoe of 't daar was? Wel! Veel regen en

Interieur van ons nieuw H, K,



onweer. Geen enkele dag zonder! Maar
prachtig kampterrein, buitengewone omge-
ving, fijne scoutsgeest! De kerels hebben
gewerkt en gezwoegd van je welste. Ze
hebben zichzelf eerlijk overtroffen.

Kampvuren hebben we steeds staande
moeten houden, vanwege de regen. Maar we
lieten ons niet afschrikken.

Bij ons rozenhoedje moesten we meestal
onder de dining-shelter beschutting zoeken.
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Alleen 's morgens was het meestal droog.
Voor onze dagelijksche H. Mis maakten

we gebruik van een intiem Willebrordus-
kapelletje ergens midden in de bosschen.

En daarna terug! In tempo! Hungry, hun-
gry! En dan havermout door den oubaas
klaar gemaakt of ook nog niet klaar ge-
maakt! Met al de gebreken van dien! Aan-
gebrandrTe dun! Te stijf! Te veel suiker!
Geén suiker! Maar steeds werd de ketel
"uitgeschraapt"!

Om 10.15 inspectie! Gruwelijk streng was
die staf!

Dan zwemmen in de Maas!
En daarna begon meestal de regenperiode

van de dag!
Maar ook dat heeft z'n aantrekkelijkheden.
In speciaal costuum zwerftochten door

beken en jungle. Je had Wimpie eens moe-
ten zien!

En één keer, op 'n fietstocht, plotseling
regen en donder en bliksem. En we moesten
nog met 'h bootje de Maas over. Spanning!!

Ons nieuwe vaandel.



Vakkennis en durf. Ik bewonder nog de
a.p.l. van de houtduiven voor zijn prestaties.

Ook op 'n avond na 't kampvuur!
"Pang, pang" in de bosschen.
Boschwachter vroeg om hulp!
Na afloop "had natuurlijk iedereen ge-

weten, dat het toch maar flauwe kul van den
hopman was." Enfin, laat ik staken! 'n Zeer
goed kamp!

Op Rolduc heeft de Directeur weer eens
gebouwd, kom maar eens zien! Schitterend!
Ook een nieuw hoofdkwartier. Ongeveer op
de plaats van het ouwe! 'n Juweeltje! Ner-
gens mooier! Bekijk de foto's maar eens!

Die inzegening op 2 Februari van het H.K.
had je moeten meemaken! Geweldig ge-
woonweg! Onze gasten waren: de Hoofd-
commissaris met Mevrouw, de Hoofdaal-
moezenier en de Diocesaancommissaris en
vele Heeren van Rolduc. De Directeur zelf

heeft ons hoofdkwartier willen inzegenen.
Je begrijpt dat dat voor ons buitengewoon
was. De groep maakte 'n keurige indruk.

Interieur van ons H. K.
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19 Verkenners en 7 V.T. Gasten. Wat vind

ik het jammer dat jullie die middag niet
allemaal erbij waren.

't Was natuurlijk 'n gewoon troep-pro-
gramma:

Opening, Wilhelmus, Verkennerswet.
Hoort, zegt het voort. Dan inspectie door

den H. C. Stram en correct! Kon geen
aanmerking vinden. Zelfs niet over zak-
doeken of legitimatiekaarten! En toen galm-
de een daverend: Hallo, we are here to
meet you, we are glad to greet you! De
groepsleider spreekt dan 'n welkomswoord
tot de gasten en 'n echt gemeend dankwoord
tot den Directeur. Daarna ging deze over tot
de inzegening.

Het H.K. zelf, het kruisbeeld, ons mooi
nieuw Mariabeeldje, en last not least, onze
groepsvlag.

Daar weet je natuurlijk ook nog niets van!
Nou, we hebben 'n vlag! iets fijnst 'n Echte

riddervlag. Geschonken met alle toebehoor
door Mhr. Smits. 'n Rood-grijs diagonaal
veld, als onze groepsdas. Op 't roode veld
ons "troepwapen", 'n roode leeuw op 'n zil-
veren veld (het oude wapen van Herzogen-
rath en Limburg), gekroond door 'n ridder-
helm met opgeslagen vizier en de naam
Rolduc. In het grijze veld: het Bourgondi-
sche kruis met lelie en de naam Ailbertus.

Maar ik moet opschieten! De ander zou
zeggen: "ik wil kort zijn".

Na deze inzegening de Rolducsche yell.
Dan installeerde de hopman-aalmoeze-

nier den nieuwen stam aalmoezenier in den

persoon van. . .. man, dat weet je niet,. . . .
van Mhr. Damen.



Verder installeerde de hopman mede als
symbool van innerlijke vernieuwing, ten ge-
tuige van onze hooge gasten, de nieuwe p.l.'s
en a.p.L's, waarna we samen ons fransch
beloftelied zongen. Ernstig en eerlijk "Je
veux T'aimer sans cesse de plus en plus.
Protège ma promesse Seigneur Jésus"! En
daarna spraken onze Directeur, de Hoofd-
commissaris, de Hoofdaalmoezenier en de
D.e. kort en krachtig! En je kunt erop reke-
nen dat nu nog ieder goed weet, wat toen
gezegd is.

Met ons groepslied sloten we het officiëele
gedeelte.

Daarna speelden we nog een doorbraak-
spel.

's A vonds hield de hopman bij het kamp-
vuur ons nog eens losweg de consequenties
voor, die 'n ridderlijk verkenner uit al deze
goedheid van anderen te trekken heeft.

Op 18 Maart vierde de Directeur zijn 40-
jarig priesterfeest. De Vossen waren 's mor-
gens al vroeg present om hun diensten te
bewijzen bij de ontvangst van de familie en
gasten en na de Hoogmis om parkeerdien-
sten te doen bij de zeer drukke receptie.
Bij het gezamenlijk studenten-défilé opende
de volledige Ailbertusgroep met de vlag.
Maakte 'n prettige fleurige indruk.

Op 25 Maart werd onze eerste voortrekker
geinstalleerd nl. Folkert Sikkes. Dat ging
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fijn, dank zij de goedheid van den Directeur.
A vondwake. Aparte H. Mis in de crypte,

waaronder de stamaalmoezenier hem instal-

leerde en 'n toespraak hield. Gezamenlijk
ontbijt in het H.K. en 's avonds binnen-
kampvuur met Maria-opdracht. Voor Fol-
kert en voor de heele stam 'n onvergetelijke
dag!

Hun parool getrouw nl. "Elke vacantie 'n
kamp" kampeerde de stam van 19 tot 22
April op ,,'t Rooth" bij Bemelen. Prachtig
weer. Gezellig kamp! Jammer dat de stam-
aalmoezenier op de enthousiaste tocht naar
z'n eerste echte kamp zoo'n pech moest heb-
ben. Maar dat heb je natuurlijk al in extenso
hooren vertellen.

la, en nu zijn wij ons zomertrimester be-
gonnen. Stam en troep trainen en werken
voor het zomerkamp. Dr. Winters is bezig
met 'n korte cursus in E.H.B.O. en lucht-

bescherming. Wanneer je deze vacantie
tijdens ons kamp 'ns wilt komen kijken, ben
je natuurlijk welkom. En wanneer we 't vol-
gend jaar nog 'n paar goede leden kunnen
bijkrijgen, zullen wij die graag opnemen,
vooral voor de stam, die 5 eindexaminandi
tel t.

En hiermee weet je zoo wat alles. Ik
wensch je !n prettige vacantie en zonnig
spoor.

v.

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



Mijmeringen

De dertigste October 1938 werd te Rolduc
een beeld van Ariëns ingewijd, bij welke
gelegenheid prof. Brom een voordracht hield
over dezen grooten priester, zijn leven en
zijn werken.

Een groote wereld, 't groote leven, felle
hartstochtelijke haat van communisten, so-
cialisten en revolutionnairen en een kleine,
groote priester, Alphons Ariëns.

Slechts dat.

Zoo was het, zoo vertelde prof. Brom het
leven van 'n mensch, een heilig mensch.

Het was 't leven van een werkslaaf, een
kleinen zwoeger!

Als 't harde ruwe werk van 'n daglooner
was zijn werk, wreed en hard en zwaar. Nu
leeft hij niet meer, maar overal in dit kleine
land licht zijn wezen in de donkere on-
weersnacht, overal zijn naam, overal zijn
werk, overal zijn leiding.

Daar staat hij, de kleine priester; met z'n
scherp besneden, gerimpeld, oud gezicht; z'n
schriel, klein, mager lichaam en z'n groote
heldere oogen.

De werker.

Dàt was de kleine magere jongen met z'n
groote, stralende, trouwe oogen; dat was 't
zenuwachtige, geplaagde ventje, schuchter en
nietig, gemeen gepest en vernietigd door de
groote jongens"bende" om hem heen, jon-
gens die zoo gemeen en ruw kunnen zijn en
wier spot zoo schrijnend kan zijn. En 't
ventje leefde door als 'n prachtbloem in 'n
ruwe rUIne.

Hij werd niet valsch, niet gemeen en glui-
perig, zooals zoo vele, kleine menschen, die
geplaagd worden.

Hij werd niet menschenschuw, hij werd
geen arme, in een hoek getrapte sufferd, zoo-
als zoovelen die hem kenden - kostschool-
jongens zijn daar sterk in - wellicht wel
zouden denken.

~\ltijd stond hij vooraan, 'n kleine figuur,
niet-opvallend en toch zoo groot boven allen,
heel alleen. 'n Kleine schitterster in een wol-
kenhemel.

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

En toen hij in zes jaar 't Gymnasium had
afgemaakt, zou de jongen priester worden.

Priester!

Zooveel menschen denken dat priester-
zijn iets is, waardoor men 't makkelijk heeft,
een ambt waarin men weinig zorgen, weinig
lijden kent.

Kleine, onnoozele menschen!

Wat is een priester anders dan een arbei-
der, een arbeider in de dienst van God.

Is 't dan niet opvallend, dat in de negen-
tiende eeuw de drie groote sociale mannen,
katholieke priesters waren: Broere, Scha ep-
man en Ariëns. Bestaat voor U dan geen
Poels meer?

Zegt u dat dan niets?

Hij, de mensch met kracht, reusachtige
wilskracht, de mensch die werkte en
zwoegde.

Prachtig drukte prof. Brom dat uit in z'n
voordracht: "Ik wil hem vergelijken met 'n
jachthond: zenuwachtig, wild en gespannen
op 't uiterste en meteen bereid, vol kracht,
vol leven, een echte rashond".

Wat 'n figuur, wat een prachtmensch!

Stel dezen mensch dan eens tegenover een
.van zijn medeleerlingen van toen, Lodewijk
van Deyssel: de gevoelsmensch, de kunste-
naar, de dichter, de ijdele met zich zelf in-
genomen man, de mensch met fantasie en
waanbeelden, nu de oude man die weer zoo-

als in z'n jeugd de catechismus doorbladert
en weer langzaam, heel langzaam teruggaat
tot 't geloof, dat hem zoo makkelijk, té mak-
kelijk was gegeven, 't katholieke geloof, dat
Ariëns zoo intens goed beleefde.

Stel dezen mensch, dezen priester tegen-
over mgr. dr. Poeis, ook 'n leerling van Rol-
duc, de groote, de geweldige, de imponeeren-
de krachtfiguur, met z'n donderstem, z'n
breed zwaar strijderslichaam.

Henri Poels met z'n hoofd achterover, z'n

sterke armen over elkaar gekruist, vastge-
plant op 't groote, wemelende slagveld en
aan z'n voeten - en toch ook grootsch en
prachtig - de kleine gedrongen, schriele,
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teruggedrongen, maar zwoegende gestalte
van Ariëns.

Allebei strijders, allebei groote katholieke
priesters, allebei zwoegers en pleiters voor
de arbeiders.

De één in de groote, zwarte, rookende
mijnstreek en de andere een kleine stads-
pastoor in een der industriesteden van
Twente.

Is dat niet prachtig mooi?
En allebei ontwikkelden zich, allebei leef-

den en leerden op Rolduc, de één een
krachtfiguur, de ander schijnbaar uiterlijk
een mislukking.

Kan daar Rolduc niet tratsch op zijn?
En elk jaar opnieuw is 't een lange rij van

jonge menschen, die wegstroomen de groote
listwereld in, de groote schijnwereld in, 't
groote tooneel op en een van die velen was
ook Ariëns.

Hièr had hij werken geleèrd!
En overal bleef hij werken z'n heele leven,

dat vol was altijd van die jaren op Rolduc
die voor hem en voor ieder mensch de beste
zijn.

En nooit wordt dat begrepen door de
jonge menschen die daar leven en werken.

Nooit, tenminste nooit bier op Rolduc,
gelooven ze, dat ze daar gevormd worden.

Vloeken en schelden, kankeren en spotten,
da t is alles.

Maar later, als ze staan in de groote lok-
kende wereld die zoo gemeen en bedriegelijk
kan zijn, zullen ze 't pas begrijpen; later als
ze misschien gevallen zijn, zullen ze begrij-
pen en beseffen wat bidden was, wat 't jonge
leven mooi kon zijn. Later als ze zwak zijn.
Later als ze sterven. Later.

Ariëns wist 't z'n heele leven door, wat
Rolduc voor hem beteekend heeft!

Hij vertelde er van aan z'n arbeiders in
Twente; hij vertelde dat gehoorzamen later
meester-zijn heet, en z'n arbeiders deden wat
hij wilde.

Hij, de oude, dJ.fgewerkte priester met z'n
oud rimpelhoofd,i'rï scherp ascetengezicht,
het gezicht van 'h slover, met de groote blau-
we kinderoogen, hij zal 't zeggen tegen z'n
arbeiders, tegen z'n vrienden, tegen alle
menschen, zacht en duidelijk, zooals hij zoo
dikwijls sprak voor de arbeiders van Twente,
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maar streng en gebiedend, zooals hij sprak
tegen de werkgevers:

Werken en bidden en weten wat je wilt,
dat heet leven!

Zonder bidden gaat 't niet!
Zoo sprak Prof. Brom over hem.
Vol vuur en geestdrift, joviaal als over 'n

goeden vriend, waar hij trotsch op is.
Enthousiast en fanatiek katholiek was zijn

voordracht.

Ariëns, de groote vurige strijder, hij werd
niet moe met werken, altijd schiep hij ver-

der, steeds meer, zonder ophouden, totdat
God hem riep.

"Staal in je bloed en 'n vonk in je hart",
dat is de regel, dat is 't graote leven van
Ariëns.

Weten wat je wilt en daarboven 't kruis!
Durf te leven met menschen die boven je

staan, menschen die je kunt bewonderen, die
je vereeren kunt. Dweep desnoods met zulke
menschen zooals Ariëns dweepte met Schaep-
man, den grooten katholieken staatsman,
den katholieken emancipator, tenslotte den
grondlegger van de R.K. Staatspartij.

Durf te leven hooger dan de menschen om
je heen, hooger te leven met God!

Hebt toch in Godsnaam geen minderwaar-
digheidsgevoel, voel je alleen klein voor God,
zooals Ariëns.

Niet klein menschelijk zijn maar leven
zooals God, tenminste het te trachten.

God lichtte uit in Ariëns, Ariëns werkte
door en met God.

Werk als Ariëns.
Zie hem daar staan in de nis, verborgen

en stil, geweldig en klein en alle jongens
loopen er voorbij, elke dag, steeds door.

Hij staat er hand in hand met 'n schuch-
teren, sterken arbeider.

Ariëns en de arbeider. Niemand kan hen
scheiden.

Ariëns en zijn vrienden, de katoenwevers
van Twente, zij blijven altijd bij elkaar.

Arbeiders, wat moet gij gelukkig zijn ge-
weest als gij hem kondt hooren praten, als
gij met hem samen kondt werken en met
hem spreken over uw moeilijkheden in werk
en huisgezin. Weet gij wat het was?

Toen kondt gij bidden, omdat hij bad.
Toen kondt gij werken omdat ge wist, dat



tusschen, naast en mèt u en vóór u, hij
werkte, hard, geweldig hard en veel.

Dat was Ariëns en zo sprak Prof. Brom op
die laatste Zondagavond van October.

Kan men dan niet met hem mee gaan, kan
men dan niet katholiek zijn en openlijk er
voor uitkomen dat men katholiek is?

Fel, vurig katholiek.
Kapotslaan al dat andere, gemeene, zin-

looze, dat roode, die laaiende haat.
Wie wil niet meewerken met den kleinen

grooten priester-arbeider, meeloopen met
hem de wereld tegemoet, mee met Ariëns
tegen gemeenheid en laagheid, tegen gemee-
ne verlagende drankzucht, tegen Godshaat,
mee met hem naar God?

Grijp dan z'n kleine, oude werkershand en
bid.

Loop mee met 't groote katholieke vrij-
willigersleger, niet uit menschelijk opzicht,
niet uit drang, maar geheel vrij en vol vuur,
loop mee uit overtuiging!

Christen-zijn stoutweg!
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Dat is begrijpen wat leven is.
Ariëns, kleine priester, krachtige, mach-

tige, ontzaglijke mensch, neem ons mee; leer
ons wat 't was dat u zóó deed leven; zóó
deed volhouden, tot de dood!

Leer deze dwarrelende, draaiende storm-
wereld, wie God is en dat Hij helpt als ge
vraagt.

En in de gang, waardoor altijd jongens
loopen, steeds andere,' staat in een nis,
Ariëns' beeld van eikenhout, hout dat men
niet stuk kan slaan, echt Ariënshout.

Dit is 't beeld van den heiligen zwoegen-
den arbeiderspriester en in z'n fijne hand
klemt hij de grove knuist van een werkman.

En heel lang zal hij daar staan en ons doen
denken aan 't geen hij ons te leeren gaf.

Hij, de zenuwachtige, nietige jongen, later
een arbeidersheilige.

Ariëns en de arbeider!

Twee die niet te scheiden zijn!

Allerheiligen 1938. bJ.

Het nieuwe vaandel van Klein-Rolduc.



Vierde Lustrum Missievereeniging "Rolduc"

Bestuur der jubileerende Missievereeniging met gasten-oudbestuursleden.

Nadat reeds op 23 Maart, de dag der op-
richting, op een meer intieme wijze boven-
vermeld feit herdacht was, zou op 7 Mei
een meer feestelijke viering plaats hebben.

7 Mei. Het Mei-zonnetje goot vol gul-
heid zijn gouden stralen uit over het oude
Roda, toen allen zich door de met vele teeke-

ningen opgesmukte gangen ter kerke bega-
ven voor de Communauteitsmis, waaronder
algemeene H. Communie voor de missie.
Om half tien werd de plechtige Hoogmis
opgedragen door den Hoog Eerw. Heer Di-
recteur, Eere-voorzitter van de vereeniging,
mct assistentie van de Z. E. Heeren J. Jans-

sen, moderator en H. Schrijen.
Na dit "hoogtepunt" van het. feestpro-

gramma, dat op geen missie feest mag ont-
breken, ging de belangstelling van alle Rol-
duciens vooral uit naar de spreekbeurten
van de eminente sprekers van de dag. De
eerste trad op in de morgen-vergadering van
11 uur in de nieuwe vergaderzaal. Behalve
President Dr. Feron, de spreker van deze

bijeenkomst, waren talrijke andere gasten
aanwezig, waaronder vele oud-bestuursle-
den, zoowel geestelijken als leeken. Vele an-
deren hadden aan het bestuur bericht van

verhindering en schriftelijke felicitaties ge-
zonden.

N a een woord van welkom door den

voorzitter werd het woord gegeven aan Prof.
Feron, die onder daverend applaus het
spreekgestoelte besteeg.

Spreker begon zijn toespraak met te zeg-
gen, dat hij van meening was, dat bij deze
gelegenheid misschien beter door Prof. Dr.
A. Terstappen, die bij de wieg van de Mis-
sievereeniging gestaan had, of door Prof.
Jac. Janssen, moderator van de Studenten-
Missie-Bond, het woord gevoerd kon wor-
den.

Na enkele hartelijke woorden van geluk-
wensch, ging spr. over tot de behandeling
van zijn onderwerp.

Men moet voorzichtig zijn met missie-
actie, aldus Prof. Feron, en niet stil blijven



staan bij de gelukkige belevenis van het
voorbije. Zeker, men mag zich verheugen
over het verleden, maar onze taak is en zal
ook altijd blijven niet alleen het bereikte
resultaat in stand te houden, maar vooral
om op de grondslag, dic in het verleden
gelegd werd, een krachtige missie-activiteit
uit te bouwen.

We moeten allen idealen hebben, maar
ons tevens ook wachten voor leuzen en idea-
lisme, die sprongen maken. Heroïsme zal
niet plotseling ontstaan, maar als vrucht van
lange oefening, waarbij de dingen gezien
worden, zoo als ze zijn, overeenkomstig hun
werkelijkheid. Spr. wees dan op de ontzag-
lijkheid van het missieprobleem. Ter illustra-
tie dienden enkele getallen, die op zeer dui-
delijke wijze de groote moeilijkheden van
de missioneering aantoonden. Na 1900 jaren,
aldus spr., is de oogst rijp, ja zelfs zoo rijp
en zoo groot, dat we hem niet kunnen bin-
nenhalen. Wat dan te doen? De oplossing
is alleen mogelijk door algemeene medewer-
king. Als diocesaan-leider der Missie-actie in
Limburg wees spr. op de reeds bereikte
resultaten in dit bisdom, doch voegde er
direct aan toe, dat deze veel grooter zouden
zijn, indien allen hun medewerking verleen-
den.

Als slot van zijn rede gaf Prof. Feron
nog enkele concrete punten voor onze stu-
denten-missie-actie. Onze missie-actie moet
zijn de eenvoudige beleving van onze dage-
lijksche plichten met uitsluiting van alle ex-
ceptioneele gedragingen. Ze moet ingesteld
zijn op ons toekomstig leven, en dc Rolduc-
sche Missievereeniging is daartoe de aange-
wezen instelling; alle Rolduciens moeten zich
laten vormen in dit opzicht, om later aan
hun taak in deze te beantwoorden.

Hierna sprak de voorzitter hartelijke
woorden van dank tot Prof. Feron en gaf
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vervolgens het woord aan den Hoog Eerw.
Heer Directeur, die allen aanspoorde om
trouwe leden van de Missievereeniging te
blijven.

Jan v. d. Harten sprak nog een woord als
een der vele oud-bestuursleden van onze
vereeniging. Zelf militair gebruikte hij een
militaire beeldspraak, waarbij hij de leden
van de Missievereeniging vergeleek met re-
serve-secties, die slechts dan, wanneer de
vooruittrekkende secties uitgeput of door
verlies verzwakt zijn, deelnemen aan de
strijd. Uw taak is derhalve, aldus deze spre-
ker, niets meer en niets minder dan voorbe-
reiding voor de toekomst.

Nadat de voorzitter allen bedankt had,
werd de bijeenkomst gesloten met de Chris-
telijke groet.

Na het diner werd een missie-voetbal-
match Pantarei-Sparta gespeeld. De aftrap
werd gedaan door St. Nicolaas, die zich, aan-
gezien er geen missie-bisschop bij deze gele-
genheid aanwezig had kunnen zijn, de
moeite getroost had om door zijn aanwezig-
heid een feestelijk cachet aan deze wedstrijd
te geven. N,a een spannende wedstrijd won-
nen de Casino-bewoners met 5-4.

Tot slot van deze Missie-dag sprak om 6
uur Dr. Anton van Duinkerken in de aula
over "Missie en Cultuur". Elders .in dit Jaar-
boek wordt deze spreekbeurt door Dr. A.
v. D. zelf in resumé weergegeven.

Hiermede eindigde onze feestdag welge-
slaagd. Mogen de bezielende woorden, welke
tot ons gesproken werden, bij ons allen in-
gang gevonden hebben, en mogen zij rijke
vruchten van activiteit voor de missie voort-
brengen. Moge ook de Missievereeniging zelf
in het thans begonnen vijfde lustrum haar
hoogste bloei bereiken.

W. WIERTZ, Secretaris.

.



Missie en
...

1. De nauwe historische verwantschap
der twee werkelijkheden van missie en cul-
tuur, die telkens elkander ontmoeten, vaak
in vriendschap, soms ook in botsing, biedt
zeker aanleiding tot een onderzoek naar de
onderlinge verhouding der beide begrippen,
waaraan deze werkelijkheden beantwoorden.
Immers, hoewel zij in de geschiedenis elkan-
der gedurig raken, en soms waarneembaar
ineenvloeien, zoodat de cultuur bij de mis-
sie begint, terwijl de genade geënt wordt op
de natuur, behooren de beide begrippen niet
geheel en al tot dezelfae oroe. De missie
gehoorzaamt aan een goddelijke opdracht,
de cultuur aan een redelijk inzicht: de eene
draagt bovennatuurlijke zielsvermogens ver-
der, de andere bepaalt zich door haar wezen
tot de natuur en het natuurlijke. Doch de
onafscheidelijke verbondenheid van onze
roeping als verlosten met onze roeping als
schepselen verdraagt niet, dat wij den orga-
nischen samenhang van de christelijke
levensverschijnselen door oneerbiedige ont-
leding verstoren: waar de cultuur door de
missie gebracht of geadeld werd, daar ademt
de ziel in een klimaat, dat de genade niet
meer mi$sen kan. Het onderscheid, dat wij
maken, is dan ook alleen een verstandelijk
onderscheid. Het heeft echter zijn waarde,
omdat het ons behoeden moet tegen mis-
vattingen over de verhouding van missie en
cultuur.

2. Het missie-begrip is naar zijn wezcn
van bovennatuurlijke orde, omdat het zijn
grondslag vindt in de zending van den Zoon
door den Vader cn zijn voortgang in de zen-
ding der Apostelen door Christus. De missie
is een functie van het Rijk Gods op aarde.
"Zooals de Vader mij gezonden heeft, zoo
zend Ik u". "Gaat en onderwijst alle volke-
ren" zegt Christus. Reden en uitgebreidheid
van het missiewerk zijn door die woorden
bepaald. "Doopt hen in den Naam des Va-

') Korte samenvatting eener toespraak, gehou-
dcn te Rolduc op 7 M.ei 1939 bij gelegenheid van
het vierde lustrum der M.issievereeniging aldaar.

Cultuur 1)

ders en des Zoons en des Heiligen Geestes,
en leert hen onderhouden wat Ik u geboden
heb". Dit is het doel van het missiewerk.

"En Ik zal met u zijn, alle dagen, tot aan het
einde der tijdcn". Dit is de verzekering van
het karakter der missie als een werk van

menschen, maar uit en door de genade.
3. De gedachte, dat de zending van Chris-

tus voortzetting vraagt in tijd en ruimte, be-
vestiging in een zichtbaar Godsrijk op aarde,
werd door N ewman in zijn preek van 27
November 1842 over "De kerk van Christus

als een Imperiale Grootheid" pakkend uit-
eengezet. Hij beroept zich ter verdediging
van den uitbreidingsplicht der Christelijke
Kerk op de parabel van het mosterdzaad, dat
kiemcn en groeien moet, tot er een groote,
wijd zichtbare boom aan ontwast, met vele
takken, waarin de vogelen des hemels neste-
len zullcn. Vervolgens betoogt hij, dat deze
uitbrcidingsplicht, aan de apostelen opge-
legd, overgedragen werd op hun opvolgers,
recds te beginnen met Sint Paulus. Daarna
vervolgt hij: "Willen wij onze beschouwing
der Kerk grondvesten op de H. Schrift, dan
moeten wij haar zien als een Rijk - een
Imperium - welks beambten over groote
macht en hooge begaafdheden beschikken,
belast zijn met het behoeden van de God-
delijke Waarheid en tezamen een geordende
eenheid uitmaken, waaraan de volkeren on-
derworpen worden". De Kerk van het Evan-
gclie is een zichtbaar Godsrijk en de uit-
breiding van dit Rijk lJeantwoordt aan een
Goddelijk bevel.

4. Dezelfde gedachte kan men ook uit-
ecnzetten door niet allecn den inhoud, maar

ook den aard van het Evangelie te beschou-
wcn. Het Evangelie is de goede boodschap
en deze vraagt, te worden doorgegeven, om-
dat zij goed is en omdat de mededeelzaam-
heid het kenmerk is van het goede - "omne
bonum diffusivum sui" -, tenslotte omdat ze
een boodschap is, niet aan eenig mensch of
aan eenig volk, doch aan de gevallen mensch-
heid, het volledige nakroost van Adam, Het



missiebegrip ligt dus in het wezen en in den
tekst van het Evangelie besloten.

5. Daar het doel der missie zuiver gods-
dienstig is: de bekeering en het doopsel van
de menschen, dat wil dus zeggen, hun indi-
vidueele toewending tot den Schepper en
hun organische inlijving in het God~rijk of
het Mystieke Lichaam, moet de uitbreidings-
plicht der Kerk volbracht worden met bo-
vennatuurlijke middelen. Dit zijn het offer,
het gebed, en de toediening van de Sacra-
menten.

6. Aan de groote uitbreidingsbeweging
van het Rijk Gods werken in hiërarchisch
verband allereerst de speciaal gezondenen,
de missionarissen dus, doch omdat in de
Kerk als gemeenschap der heiligen niemand
eenzaam is of zijn kan, daar allen betrokken
worden in de dynamiek der verlossing, heb-
ben ook alle andere leden van de Kerk, in
het bijzonder door gebed en offer, deel aan
het uitbreidingswerk.

7. Wat nu het cultuur-begrip betreft: ook
dit beantwoordt aan een zekere zending,
maar een die niet rechtstreeks het boven-
natuurlijke Godsrijk beoogt. Het is de zen-
ding van den mensch op aarde, drager van
Gods beeld en gelijkenis, deswege koning
der schepping. Ook in zijn gevallen staat is
hem de aarde onderworpen. Ze zal zich niet
willig onderwerpen. Distelen en doornen zal
ze hem voortbenrgen. Maar in het zweet
zijns aanschijns zal hij haar bearbeiden. Hij
zal de vijandige natuur tot dienstbaarheid
dwingen. Hij zal haar zijn heerschappij op-
leggen. Dit is de cultuurscheppende functie
van den menseh, en aan die functie kan hij
zich niet onttrekken. Ze is een plicht, maar
een natuurlijke plicht. De mensch zou ster-
ven, als hij dezen plicht in geen en deele na-
kwam. Hij zou omkomen van honger en el-
lende. Zijn mensch-zijn zelf legt hem, althans
in den gevallen staat, den cultuurplicht op.

8. Cultuur is: redelijk natuurbedwang.
Deze begripsbepaling, die mij de meest een-
voudige en de meest juiste lijkt (zie "God
en de Cultuur." Uitgave De Toorts, Heem-
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stede, 1938) omvat meteen de zoo verschil-
lende beteekenissen, die het gewone taal-
gebruik aan het woord "cultuur" toekent.
Wij spreken van bodemcultuur. Dit is de
meest rechtstreeksehe, meest tastbare vorm
van een redelijk bedwang der ons omringen-
de en tastbare natuur. Wij spreken van aan-
deelen in cultures op Java. Deze cultures
veronderstellen - op verderen afstand en on-
zerzijds minder rechtstreeks bewerkstelligd
- hetzelfde bedwang der tastbare natuur.
Wij spreken over de cultuur van een volk en
bedoelen dan het samenstel zijner wetten en
zeden, stijlvormen en uitdrukkingsmiddelen.
Hier geldt het een meer verfijnd natuur-
begrip. Niet alleen de tastbare, ons omrin-
gende natuur wordt thans bedoeld, maar heel
het samenstel van het natuurlijke: de wereld
van gewaarworden, denken, voelen, zich uit-
drukken. Ook de musicus, die klanken or-
dent, ontastbare objecten, ook de wijsgeer,
die begrippen ordent, oefent redelijk natuur-
bedwang uit. Tenslotte spreken wij van per-
soonlijkheidscultuur en van zielscultuur,
waarmede wij dan bedoelen het redelijk be-
dwang onzer eigen menschelijke natuur met
haar hartstochten en mogelijkheden. Al deze
vormen van cultuur beantwoorden aan onze
zending als menschen op aarde, aan onze
verhouding van redelijke schepselen tot de
redelooze natuur.

9. Missie en cultuur manifesteeren zich
beiden in het domein van tijd en ruimte en
zijn dus object van de geschiedenis. Zij ont-
moeten en beïnvloeden elkander. Het kan
voorkomen, dat zij elkander benutten, het
kan ook voorkomen, dat zij elkander bestrij-
den. Alle genoemde cultuurvormen vindt
men op een of andere wijze in de historie
verstrengeld met de uitbreiding van het Rijk
Gods op aarde. Ik behoef slechts te herinne-
ren aan de bodemcultuur der monnik-missio-
narissen in onze eigen landen, aan kerkbouw
cn versiering naar inlandsehen stijl, aan de
bevordering en herordening van de persoon-
lijkheids- of zielscultuur door de liefdeleer
van het Evangelie. De missie verstoot dc
cultuur niet, doch gebruikt en verheft haar.
Dit is echter een begeleidend gevolg van het
missiewerk en niet deszelfs doel.



10. Hier ontstonden en ontstaan gewoon-
lijk de misverstanden die van tweeërlei aard
zijn. Het eerste misverstand wil de cultuur
der volkeren beschermen tegen den invloed
van de missie, die - zoo meent men - deze
"oorspronkelijke" cultuur ontaarden zou tot
een slechte namaak van den Europeeschen
stijl. Daar de missie slechts de goede bood-
schap van de verlossing verkondigt, is deze
meening onhoudbaar. De missie vernietigt
de cultuur niet, zij vernietigt alleen die ont-
aarding van den mensch, waardoor hij voor
de goedheid van het Evangelie gesloten
wordt. Men werpt soms tegen, dat het ge-
importeerde Christendom de argeloosheid
van de primitieven wegneemt en hen, die
tevoren geen kwaad zagen, met een noode-
looze gewetensproblematiek belast. Deze
tegenwerping is verre van nieuw. Reeds onze
landgenoot, de groote - vaak miskende -
dichter Rhijnvis Feith beantwoordde haar in
zijn nog altij d lezenswaardige" Verhandeling
over de verbreiding der Evangelien": "De
mensch is en blijft een te edel schepsel, dan
dat zijne waarde en verdienste immer op
onvermogen zou rusten. Waarlijk, men prijst
hcm luttel, wanneer men hem alleen goed-
heid toekent, omdat hij het verstand mist
van kwaad of schadelijk te zullen zijn. Ken-
nis van goed en kwaad, en volkomen vrij-
willige keus van het laatste boven het eerste,
maakt alleen zijne zedelijke waarde uit".

1]. Een tweede misverstand vereenzelvigt
de verbreiding van het Evangelie met de
nationale cultuurpropaganda ten gunste van
het geboorteland der missionarissen. Deze
beschouwingswijze vindt men b.v. vertegen-
woordigd in "Une Enquête aux Pays du Le-
vant", de prachtig geschreven, doch zeker
ietwat averechtsche verdediging van de ka-
tholieke missionarissen door Frankrijks

grootsten prozaschrijver dezer eeuw, Maurice
Barrès. Bijvoorbeeld na een bezoek aan de
scholen van de paters Lazaristen en aan de
Zusterkens der armen te Damascus: "Ce qui
me frappe dans ces deux visites (et que je
devais voir, 1e lendemain encore, chez les
Franciscaines de Marie) c'est que nos reli-
gieux et nos religieus es fabriquent des Fran-
co-Arabes". Het antwoord op zulk vooroor-
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deel wordt in hetzelfde boek gegeven door
den directeur van een Joodsche onderwijs-
inrichting te Alexandrië: "Ne nous rem er-
ciez pas de leur apprendre le français: ce
n'est pas par chauvinisme, ce n'est pas notre
róle d'être chauvins". Iedere missionaris en
iedere missiezuster kon. dit antwoord ge-
geven hebben. Het is niet typisch-Joodsch,
het is ook niet anti-nationaal, het is niet
meer dan een zuivere onderscheiding tus-
schen missiewerk en cultuurpropaganda.

]2. Beide misverstanden wortelen in een
verkeerd begrepen nationalisme, dat van na-
ture, en dus vanouds, vijandig is ten opzichte
van een zuiver missiebegrip. Men leze er de
Handelingen der Apostelen op na, wil men
zien, hoe in de eerste jeugd de Kerk het recht
van geboorte beperkingen op zoekt te leggen
aan het algemeene recht op waarheid en ver-
lossing. Sint Paulus verzet zich met kracht
tegen dit nationalisme. De waarheid is niet
voor dezen of genen, maar voor allen. Eer-
biedigt de Kerk bij haar uitbreiding dan de
stijlvormen der volkeren niet? Haar geschie-
denis bewijst het tegendeel. De Paus, die den
monnik Augustinus naar Britannië zendt, om
de volkeren, die daar wonen, te bekeeren,
schrijft hem voor, de gebruiken en zeden,
welke hij vinden zal, niet af te schaffen, maar
te kerstenen, en nog de missie-encyclieken
"Maximum illud" (1919) van Benedictus XV
en "Rerum ecclesiae" (1926) van Pius XI ge-
bieden den missionaris, rekening te houden
met de eigenaardigheden van land en volk.

13. Behalve deze raakpunten van missie
en cultuur, die zich uitsluitend voordoen bij
den apostolischen missiearbeid zelf, en waar-
toe men, als een gunstig gevolg van dien ar-
beid, ook nog rekenen kan de talrijke dien-
sten, aan allerlei takken van wetenschap
bewezen door de medegedeelde ervaringen
en onderzoekingen van missionarissen, be-
zit het missiewerk echter een bijzondere
cultuurbeteekenis, ook voor die leden van
de Katholieke Kerk, die niet met den recht-
streekschen arbeid voor de verbreiding des
geloofs onder vreemde volkeren belast zijn.
Hun deelneming door gebed en offer aan het
algemeene missiewerk, adelt hun streven



naar natuurbedwang door hun gedurig voor
te houden, dat de cultuurscheppende functie
van den mensch, behalve aan een individu-
eel vermogen, gegeven tot instandhouding
van het individu, ook aan een traditioneel
vermogen, gegeven tot instandhouding der
menschelijke waardigheid, en aan een soci-
aal vermogen, gegeven tot de onderlinge
samenwerking aan de instandhouding der ge-
meenschap beantwoordt. De missie adelt ook
het cultuurbegrip door dit te beladen met de
verantwoordelijkheid van de liefde.

14. Tenslotte: offer en gebed zijn goede
werken. Onze actualistische tijd is over het
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algemeen maar al te geneigd, de goede werken
te beschouwen als weldaden aan anderen,
hierbij vergetende, dat het goede werk voor-
al een weldaad is voor dengene, die het ver-
richt. De persoonlijkheidscultuur kent geen
hooger top dan de zelfoverwinning. Hier
overstijgt het redelijk natuurbedwang zich-
zelf om loutere bereidheid voor de genade
te worden. Wie in dezen geest het missie-
werk dient, werkt in den edelsten zin aan
zichzelf.

ANTON VAN DUINKERKEN.

.



Sint Nicolaasavond
............

Sint-Nicolaasavond! Ja, waarde lezer, ik
weet het, dat is ook de titel van een bekend
gedicht van P. A. de Genestet. Maar de
titel is dan ook het eenige, wat dit stukje
ermee gemeen heeft. Want een artikeltje
van een St. Vincentiusvereeniging is nu een-
maal nuchter en zakelijk, in plaats van ro-
mantisch en de geestige spot van bovenge-
noemd werk kan hier hoogstens vervangen
worden door de bittere ironie, die de ar-
moede soms opwekt, hetgeen een zeer slecht
surrogaat is.

Vooreerst echter moeten wij vele personen
onze dank brengen. De Directeur verleende
welwillend zijn toestemming. Was dit niet
gebeurd, dan zou dit artikeltje nooit ge-
schreven zijn (wat heelemaal niet erg ge-
weest zou zijn) en de armen hadden zeer
waarschijnlijk de avond van 5 Dec. in de ge.
wone, alledaagsche stilte moeten doorbren-
gen (wat wèl zeer erg geweest zou zijn).

Dan past hier een woord van oprechte
dank aan allen, die door hun gaven onze
St. Nicolaas-avond gemaakt hebben tot wat
hij is geworden: Een buitengewone verras-
sing. Ook mag in deze dankbetuiging onze
Moderator, de Zeereerw. Heer Jansen niet
vergeten worden, die door zijn onvermoeid
werken onze St. Nicolaas-avond tot een suc-

ces heeft gemaakt.

Er zijn zeer vele kinderen in de arme huis-
gezinnen, die wij bezoeken!

Toen nu de maand November ten einde

liep, dachten deze kinderen, evenals alle an-
dere kinderen, alleen nog maar aan hun
grooten vriend: St. Nicolaas, die echter
nooit zou komen. Deze kinderen zijn immers
grootgebracht met de leuze: "Sint N,icolaas
komt niet bij de armen".

Toch bleven zij hopen, want kinderen zijn
optimisten en avond op avond zongen zij
de liedjes van de "Stoomboot", "De maan"

en "De schoen", zeker niet minder geest-
driftig als" de meer bevoorrechte kinderen.
Doch wanneer hen op school verteld werd,

dat St. Nicolaas naast een grooten kinder-
vriend, vooral de vriend der armen is, klonk
hen dit als een brutale leugen in de ooren,
want zij wisten wel beter.

Zoo naderde langzaam de dag van het
groote weest en toen St. Nicolaas ondanks

alles toch bij hen kwam, ja toen zal wel geen
hart blijer en dankbaarder geklopt hebben
als het hunne.

Waren zij niet tevreden en overgelukkig
met het minste, het geringste, dat zij van
den Heiligen Man kregen?

Ik zal nu verder niet uitweiden over de

kleedij van den goeden Sint en zijn knecht,
waarvoor hartelijk dank aan den Zeereerw.
Heer Smits, noch u vertellen over de ge-
schenken en lekkernijen, die wij aan de
ouders en kinderen gaven. Ook kan en wil
ik u niet vermoeien met kleine bijzonder-
heden over onze gezinnen, of mij afvragen
wie dankbaarder waren, de ouders of de
kinderen. Over niets van dit alles zal ik u

hier vertellen; wat ik u beschrijven wilde,
was de blijdschap der kinderen.

Dit is de voornaamste reden waarom 5

Dec. 1939 een even groot, zoo mogelijk nog
grooter, succes rilOet worden als de St. Ni-
colaasavond van het afgeloopen jaar. En de
steun van allen zonder uitzondering kan
hierbij niet gemist worden.

Er zijn zeer vele kinderen in de arme
huisgezinnen, welke wij bezoeken.

U, Mijnheer de Directeur en ook U, Mijn-
heer de Moderator en gij allen, groote on-
bekenden, die door uw giften dit feest tot
meer dan een feest alleen, hebt gemaakt,
ik dank U.

Ik dank U namens de kinderen.
Ik dank U namens de ouders dezer kin-

deren.
Ik dank U namens ons Vincentianen.
Ik dank U tenslotte ook namens Sint

Nicolaas en Zwarte Piet.

CL. SCHWEIGMANN.



Rolduc, séjour de enfance....
........

mon

Het is maar gelukkig, dat ieder menschen-
kind een Engelbewaarder heeft, die goed
voor hem zorgt! Vlij I ik pas teruggekomen
was van de zomervacantie, maakte het uit-
stapje naar de Reunie te Rolduc niet veel
kans. Weer een Zaterdag weg van de zaak
en een Zondag van huis. . . .! Maar mijn En-
gelbewaarder had anders besloten. Vijf da-
gen vóór de Reunie liep ik mijn oud-com-
pagniegenoot tegen het lijf. Toen was het
spoedig beklonken. Wij gingen samen. En
als de Reunie-commissie ze uitgegeven had,
zouden we nu allebei een knipkaart voor alle
volgende reunies hebben!

Weer eens 24 uur Rolduc meemaken. Van

de eerste bel 's morgens om je er uit te ha-
len, tot het "Salut, 0 Vierge immaculée"
's avonds in de Kerk, van een wandeling
naar een Kapelletje van O. 1. Vrouw ergens
tusschen de Limburgsche heuvels tot een
rondje langs de "ijzeren weg" met een slip-
pertje naar de moestuin. 24 Reunie-uren in
Rolduc zijn 24 uren van genieten met oog
en hart, met geest en ziel.

In Rolduc is onder de leiding van zijn
"Bouw-Directeur" veel gemoderniseerd, zoo-
wel de gebouwen als de inrichting. Bij een
rondgang na zooveel jaren sta je wel eens
te kijken naar het vele nieuwe en het com-
fort, waarvan de leerlingen thans kunnen
profiteeren. Maar die èchte Rolducsche
sfeer, die je nooit zult vergeten, is er nog
onveranderd.

Als kort na de aankomst op Zaterdag-
middag het Lof aanvangt en organist Zeyen

z'n wonderbare klanken spel over je uitstort,
dan begint er al gauw iets in je mee te tril-
len en mee te zingen.

De diensten in die eeuwenoude Kerk zijn

zoo typisch-Rolduc, dat je je daar direct op-
genomen voelt in het beste wat Rolduc ge-
ven kan: die èchte Rolducsche sfeer.

Het is deze sfeer, waarin men is opge-

groeid, die in de jaren na het eindexamen
de sterkste herinnering blij ft en een steun
is als niet meer Rolduc's veilige muren je

omgeven.
24 Uren weer eens Rolducsche sfeer op-

doen is een weldaad. Ze straalt je tegen
vanaf het moment, dat de reunie-commissie-

secretaris je bij de entrée met een breede
lach verwelkomt, je vindt ze bij het weer-
zien van al die bekende gezichten van "Hee-
ren" en tijdgenooten, ze klinkt op uit de
stem, die de plaatsen uitdeelt voor de eet-
zaal, je proeft ze bij de sigaar en het glas
wijn 's avonds in de "rookzaal", ze klinkt
uit je belletje als misdienaar in de Crypte,
je geniet er 24 heerlijke uren van!

En na afloop in de trein tusschen Heerlen
en Sittard ben je het volkomen eens met
dien grooten mijnheer, die zich als een har-

. monica heeft moeten opvouwen om weer
te passen in het jongensbed van Dortoir 111
en toch ook een knipkaart wilde hebben:

Moge Rolduc nog dikwijls een reunie hou-
den in die èchte Rolducsche sfeer!

W. DE NIVELLE, Reunist,

Augustus 1938.

........











Reconstructie van Dr. Gierlichs, teekening van Max HiIprecht. Foto: Dr. W. Jacabs.

DE BOVENSTE POORT TE HERZaGENRODE,
voormalige gevangenis van de Bokkerijders.

DE GESCHIEDENIS DER
BOKKERIJDERS IN 'T VOORMALIGE

LAND VAN 's HERTOGENRODE
TWEEDE DEEL.

I. INLEIDING' EN GEBEURTENISSEN
TOT AAN 'T OPTREDEN DER TWEEDE

BENDE.

In het eerste deel van de geschiedenis der
bokkerijders in het voormalige land van
's Hertogenrode zagen wij, hoe pas in het
voorj/lar van 1745 de processen tegen de le-
den van de eerste bokkerijdersbende ten
einde liepen. In het naburige Valkenburg en
Gulik daarentegen waren zij reeds lang be-
ëindigd, ofschoon men daar toch pas naar
aanleiding van de eerste processen in het
land van 's Hertogenrode, dus later, tegen
de bokkerijders gerechtelijk was opgetreden
Dit komt misschien vreemd voor, maar
vindt zijn verklaring eenerzijds in het feit,

dat de meeste roovers zich in Kerkrade en.
's Hertogenrode ophielden, ofschoon ook
Schaesberg een tamelijk groot aantal dieven
herbergde, anderzijds in de omstandigheid,
dat door het ingrijpen van de centrale regee-
ring der Oostenrijksche Nederlanden het
verloop der processen vertraagd was. En
toch smachtten nog verscheidene gevange-
nen in de sombere kerkers van het kasteel
te 's Hertogenrode 1), ja de afzonderlijke

1) De beide dagboeken maken hiervan wel
geen melding, maar vgl. Archief Rolduc: portef.
50, waar in het protokol van de Statenvergadering
van het land 's Hertogenrode van 18 Mei 1745 in
punt 2 van de agenda gezegd wordt: .

"Den Hoog Edelen Heere van Trips heeft ge-
produceert eene missive aen hem den 9den deses
geschreven door syne Excellentie den Heere Mar-



rechtbanken hadden zelfs nog andere arres-
taties in het vooruitzicht gesteld. Maar in
Brussel en Limburg had men meer dan ge-
noeg van deze onaangename en opzienba-
rende processen, die toch reeds zooveel stof
hadden opgeworpen. Men drong er dan ook
op aan, om er zoo spoedig mogelijk een
einde aan te maken. Zoo had dan Hoog-

1 drossaard Baron van Trips ongetwijfeld op
desbetreffende aanwijzingen van hooger
hand, de wachters, die zich nog in de burcht
van Herzogenrath bevonden, naar Limburg
teruggestuurd, hetgeen volstrekt niet naar
de zin van de landsstenden en vooral niet
van de afzonderlijke rechtbanken was. Zij
hadden immers het liefst de onderzoekingen
tot in 't eindelooze voortgezet. Maar van
de andere kant geschiedde zulks zeker tot
voldoening van alle ontevredenen en van de
leden der bende, die nog op vrije voeten
leefden, en die zich tot dan toe in voort-
durende doodsangst bevonden, maar nu ein-
delijk konden herademen.

Hierbij kwam nog, dat zoowel de overheden
als de bewoners van het land, nu andere, mis-
schien nog zwaardere zorgen hadden. Sedert
1740 woedde namelijk de Oostenrijksche
Successieoorlog tengevolge van het ingrijpen
der Fransehen ook in de Nederlanden. Wel
had men, zoolang de oorlog tot Vlaanderen
en Brabant beperkt bleef, in Limburg en de
landen Overmaas weinig ervan gemerkt, af-
gezien van troependoortochten, die van tijd
tot tijd plaats hadden, en van verhoogde
oorlogsbelastingen en bijdragen. Toen echter
Brussel in handen van den vijand was geval-
len, de centrale regeering eerst naar Ant-
werpen, tenslotte zelfs naar Limburg was
overgebracht, en toen de gevreesde Fransche

quis de Bournonville gouverneur deser Provincie,
waerinne denselven geeft te kennen, dat dewijl de
fortificatie van Limburg tegenwordigh gerepareert
is ende dat oversulx het convenieert, dat het gar-
nison van ~aldaer versterkt worde en dyenvolgens
vraeght den gemelderi I}eere Gouverneur, ofte het
niet doenelyckïs, -dat de Heeren Staeten deses
Lants sou den connen weder senden een deel van
de 14 soldaeten, dewelcke gebruyckt worden tot
het bewaeren van de criminelen sittende op het
Casteel van 's Hertogenrode; oversulx wordt ge-
vraeght, wat hier over te resolveren staet." Hierbij
namen de landsstenden het volgende besluit:
"Wordt den Hoog Ed. Heer Baron Trips gerequi-
reert ende gecommitteert om aen Syne Excellentie
te antwoorden op de missive en propositie ver-
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maarschalk Maurits van Saksen de pragma.
tieke troepen in 1746 bij Rocoux in het prins-
bisdom Luik, vervolgens in de zomer van
1747 bij Laeffeld ten westen van Maastricht
had verslagen, en zelfs de belegering van
Maastricht een feit werd, kwamen de landen
Overmaas en Limburg onder het bereik der
vijandelijkheden; zij zouden zelfs in het vol-
gende jaar operatiebasis worden. Toen had-
den natuurlijk de officieren van de afzon-
derlijke banken de handen vol werk; zij
moesten immers door onderhandelingen met
de generaal-kwartiermeesters van de afzon-
derlijke partijen onder zware geldoffers
overeenkomsten sluiten, om het land te be-
hoeden voor al te veel inkwartieringen en
te groote bijdragen in natura. Toen tenslotte
de vijand zelfs het land binnengedrongen
was, werd öe toestand steeds hachelijker,
zoodat ieder uur het ergste te vreezen was.
Niemand dacht toen natuurlijk nog aan die
rooverbende, die drie jaar geleden nog de
overheden en de heele bevolking in voort-
durende opwinding had gehouden; en de
leden der bende, die nog in leven waren,
hadden van hun kant alle reden, om~zich
stil en rustig te houden. Want afgezien van
het feit, dat hun de schrik nog in de beenen
zat tengevolge van de talrijke processen en
de afschrikwekkende terechtste.1lingen, waag-
den ze het niet, gezien de steeds voortdu-
rende troepen doortochten en massa-inkwar-
tieringen, om weer van zich te doen spreken.
Uitgeroeid waren zij echter niet; dat zou na
het vredesverdrag en de aftocht van de laat-
ste bezettingstroepen maar al te duidelijk
blijken. Toen kwamen zij weer voorzichtig
uit hun schuilplaatsen te voorschijn, en van
1750 af hooren wij weer van hun werkzaam-

melt, dat die Heeren Staeten deses Lants be-
geeren, dat alle de omstandigheden geconsidereert
het onmoegelijck is het detachement tot nutoe te
diminueren mets noch ses gevangenen te obser-
veren syn en vervolghens twee posten dagh ende
nacht te besetten; so dat geene diminutie in de
14 mannen gevoegelyck niet en kan gevonden wor-
den ter wenighsten tot dat man de gemelde ge-
vangenen kan op eene ofte de andere maniere
deputeren."

Welk lot de hier vermelde 6 gevangenen getrof-
fen heeft, kan men niet vaststellen. Wij vernemen
niets meer van deze aangelegenheid, en de wach-
ters werden kort daarna naar Limburg terug-
geroepen.



heid, al zijn het dan ook slechts alleenstaan-
de gevallen en lang niet van die omvang als
tien jaar geleden.

In 't land van Valkenburg begon de bende
reeds in 1749 weer met haar werkzaamhe-
den; ook kan men hier sedertdien nauwkeu-
rig van te voren beraamde rooftochten on-
der leiding van den gevreesden Geerlingh
Daniels uit Wolfhagen constateeren, die bur-
gemeester H. Pijls 2) in zijn vaak geciteerd
boek uitvoerig heeft behandeld.

Deze bende, die bij voorkeur in het land
van Valkenburg haar misdaden bedreef,
heeft echter niets te maken met de inbraken,
die kort daarna ook in het land van 's-Her-
togenrode plaats hadden.

Het schijnt tenminste, dat de band, die
oorspronkelijk tusschen de dieven van Val-
kenburg en die van Herzogenrath bestond,
van nu af voor goed verbroken werd. De bel-
hamels waren immers in handen van den
beul gevallen, en de overlevenden uit het
land van Valken burg waren toch niet van
plan, om met de rest van de bende van Her-
zogenrath verder samen te werken, die des-
tijds hun metgezellen uit het land van Val-
kenburg op de pijnbank verraden had en
zoo de verschrikkelijke vonnissen in Schaes-
berg, Hoensbroek, Schinnen en Amstenrade
had veroorzaakt.

In Brussel werd het onderzoek naar de
binnengekomen klachten over de rechters,
die bij de vroegere processen tegen de bok-
kerijders betrokken waren, voortgezet.

Ingrijpende, verordeningen, die de zelfstan-
digheid van de rechtbanken bij de uitvoering
van de crimineele processen ten zeerste ver-
kleinden, deden de landsstenden weer op het
tooneel verschijnen. Met alle middelen, die
hen ten dienste stonden, verzetten zij zich
nu opnieuw tegen de dreigende schending
van hun privilegies. Zoo schrijft de hoofd-
schout van Herzogenrath, de Limpens, in een
brief uit het jaar 1750 aan den voorzitter der
landsstenden, den prelaat Goswin Fabritius
van Kloosterrade 3).

"Deze lieden hebben mij en de rechtban-
ken van ons land in Brussel zoo zwart ge-

2) V gI. de uiteenzetting bldz. 46 vlg.
3) VgI. Archief Rolduc, Briefwisseling van abt

Goswin Fabritius.
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maakt, dat het met iedere beschrijving spot,
en het wekt de schijn, alsof wij zelf ae groot-
ste boeven in het land waren, waarover
iedereen in Brussel spreekt. Daarom was
ook mijn verschijnen hier in Brussel drin-
gend noodzakelijk; en ik heb alle reden, om
aan te nemen, dat die boosaardige aankla-
gers naar verdienste gestraft worden".

Men moet hieraan toevoegen, dat de rech-
ters en schepenen veel vat op zich gegeven
hadden. Zoo werd, zooals wij reeds in het
eerste deel van dit artikel zagen, van rechts-
wege beslag gelegd op have en goed van de
gearresteerden, en op grond van het vonnis
werden de goederen van de terechtgestelden
onder leiding van de schepenen verkocht,
waarbij het dan ook wel gebeurde, dat rech-
ters en schepenen de prijzen daarvan voor
zich omhoog lieten drijven. Dat dit bij de
bevolking kwaad bloC'd zette, en slechtge-
zinden aanleiding gaf tot kwaadspreken, is
begrijpelijk. 4)

In het land van Valken burg was de toe-

Î
4) V gI. Pijls bldz. 44, en een brief van den

hoogdrossaard Baron Trips aan Abt Rauschaw
van 14 Nov. 1744 (Archief Rolduc, Briefwisseling
Rauschaw). Volgens dit schrijven schijnt er on-
eenigheid te zijn ontstaan over de aanwending
van de geconfisceerde goederen der veroordeelden.
Uit de opbrengst ervan kregen de schouten, grif-
fiers en schepenen hun honoraria. Dat het hierbij
tot misbruiken kwam, is heel goed mogelijk. In
ieder geval hadden de inwoners van Simpelveld' in
Brussel geklaagd over de aanwending van het geld
door de rechtbanken. De hoog drossaard stelde
toen voor, om de gelden, die door de verkoop
binnenkwamen, aan den ontvanger der landssten-
den te geven, die dan op zijn beurt alles zou
regelen. Bovendien maakten ook de Staten in
proceszaken tegen de roovers onkosten. Het schijnt
echter, dat de kwestie niet op bevredigende wijze
werd opgelost. ;Want in de rekening van den
hoogdrossaard Graaf Hoen de Cartils van 1 Janu-
ari 1772-20 Juli 1782, opgemaakt door de gravin
Douarière Barones Beissel de Gymnich, wordt
uitdrukkelijk gezegd, dat de gelden, die uit de
verkoop der goederen van de misdadigers zijn
binnengekomen, nog steeds niet ontvangen zijn,
ofschoon. de hoogdrossaard zich alle moeite had
gegeven, om de betreffende gelden binnen te krij-
gen, hetgeen zijn voorganger baron van Trips
tevergeefs had geprobeerd; dat de rechters en
schepenen zich de gelqen hadden toegeëigend
"sous pretexte de salaire". (Archives du Royaume
à Bruxelles: Chambre de Compter No. 13173). Er
schijnt dus hier iets niet in orde te zijn, en in de
valsche beschuldigingen, die tot op heden nog in
de bevolking van deze streek voortleven, zal wel
een kern van waarheid liggen. Vox populi, vox
Dei! ~



stand overigens dezelfde, zoodat de sten-
den van dit land zich verplicht zagen, door
een besluit van 9 Maart 1744 de verkoop

van de goederen der terechtgestelden uni-
form te regelen ").

In 1752 begint in het land van 's Herto-
genrode de bende weer langzaam haar activi-
teit te ontplooien. Allereerst gaat het slechts
om afzonderlijke gevallen. Wij lezen in het
dagboek van Afden "), dat Frans Küsters,
afkomstig uit Herzogenrath, bij een inbraak
werd gearresteerd cn na een hechtenis van
meerdere maanden in het openbaar gegee-
seld, en voor 50 jaar uit het land verbannen
werd.

Ter aanvulling voegt de kroniekschrijver
van Kloosterrade ï) er nog aan toe, dat de
toenmalige hoog drossaard van HerzogeÎuath,
graaf Huyn de Cartils van Amstenrade ,zich
van zijn slot Chaloun bij Valkenburg naar
Herzogenrath had begeven, om deze executie
persoonlijk bij te wonen. Bij deze gelegenheid
was hij ook getuige van de foltering van een
anderen roover, met name Willem R. uit Kerk-
rade, die later het voorwerp van een aan-
klacht bij den Souvereinen Raad van Brabant
in Brussel werd 8). Ook in Schinnen, in het
land van Valkenburg, had men eenige roo-
vers gevangen gezet. Ook hier kwam nu het
hoogste gerechtshof te Brussel onmiddellijk
in de nog hangende processen tusschenbeide.
De aldaar wonende schout de Limpens, een
broer van den hoofdschout van Herzogen-
rath, stelde vervolgens de landsstenden van
Valken burg op de hoogte van de maatrege-
len van den Souvereinen Raad, die van hun
kant bij de Staten van 's-Hertogenrode er
op aandrongen "), om deel te nemen aan een
gemeenschappelijk energiek optreden in
Brussel, omdat het hier ging om een zaak,
die de stenden algemeen interesseerde 1°).

;,) V gl. hierbij Pijls bldz. 44 en 45, waar een
schrijven. van de landsstenden van Valkenburg is
afgedrukt, dat ind,en soortgelijke regeling voor-
zag als in Herzogenrath.

fI) Vgl. bijlage I onder 14 Maart 1752.
ï) Vgl.-bijlage I onder 16 Maart 1752.
') Archief Rolduc, Briefwisseling van Abt Gos-

win Fabritius. Hierna werd de Limpens wegens
de foltering van den genoemden Willem R. door
den procureur van Limburg, Ghal, aan 'n streng
verhoor onderworpen.

") Archief Rolduc, portef. 50.
1°) Ibidem.
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De onmiddellijk gedane stappen waren dan
ook succesvol; het gelukte namelijk de beide
Staten, tengevolge van de zoo pas bekend
geworden intriges van de róovers, de over-
heden te Brussel te overtuigen van het ge-
vaar der bende en zoo hun houding te recht-
vaardigen. Aldus begonnen in Valkenburg
nieuwe processen tegen de misdadigers, die
onder aanvoering van den reeds genoemden
Geerlingh Daniels uit vVolfhagen een reeks
gevaarlijke inbraken hadden gepleegd, en
nu hun veroordeeling en bestraffing tege-
moet zagen ").

In het land van 's-Hertogenrode ging het
allereerst slechts om afzonderlijke gevallen.
Een doelbewuste leiding schijnt hier voor-
eerst ontbroken te hebben; want met de
bende van Valkenburg bestonden, zooals
reeds gezeg-d werd, volstrekt geen betrek-
kingen meer. Het is niet toevallig, dat de
eerste sporen van de hernieuwde activiteit
naar Kerkrade wijzen. Immers hier had het
zwaartepunt van de eerste bende gelegen,
cn hier hielden zich nog de meeste roovers
op, die aan de straffende arm der gerechtig-
heid waren ontkomen. In 1754 hooren wij
hier voor 't eerst weer van een groote in-
braak 12). In de nacht van 9jop 10 November
waren namelijk roovers in de buurt van de
abdij-hoeve Crombach, aan de grens van het
land ter Heijden, in het huis van een land-
bouwer, Michael Hectrain genaamd, birmen-
gedrongen om te stelen. Door het lawaai
ontwaakte de huiseigenaar. Omdat hij een
moedig man was, greep hij onmiddellijk een
houweel, klauterde het raam uit, en snelde
naar de naast het huis gelegen wei. Hier trof
hij twee dieven aan, die bezig waren met het
inpakken van hun buit in zakken. Zij waren
zoo door hun werk in beslag genomen, dat
zij den boer niet zagen aankomen.

Zonder lang te aarzelen, gaf nu Hechtrain
een van hen een flinke slag met het hou-
weel op zijn hoofd, waarna deze in elkaar
zakte, terwijl de andere zoo snel mogelijk
op de vlucht sloeg, zonder dat de boer, die
hcm onmiddellijk achtervolgde, hem kon in-

") V gl. Pijls bldz. 46 vlg.
12) Brief van den schout P. C. Poyck van

Merkstein aan zijn neef Abt Goswin Fabritius
van Kloosterrade van 21 Nov. 1754. (Archief Rol-
duc, briefwisseling Fabritius).



halen. Intusschen had de eerste zich van de
gevolgen van de slag hersteld en was even-
eens gevlucht.

Daar nu door het tumult verschillende roo-
vers, die reeds op weg naar huis waren,
opmerkzaam gemaakt werden, en terugkeer-
den om den dapperen huiseigenaar ernstig
te bedreigen, riep deze luide om hulp, zoo-
dat de heele buurt wakker werd. Toen ten-
gevolge daarvan de pachter en de knechts
van de naburige hoeve Crombach toesnelden,
lieten de roovers Hechtrain los, trokken zich
zoo snel mogelijk terug, en waren spoedig
in de duisternis verdwenen. De volgende
dag beging de gewonde roover de onvoor-
zichtigheid naar Herzogenrath te gaan, om
zich hier door den chirurg te laten verbin-
den. Intusschen had echter Johann Leonard
Poyck, de schout van Kerkrade, lont gero-
ken, en liet den argeloozen dief, bij zijn
terugkeer van Herzogenrath, in het bos-
quet vanc Rolduc bij de z.g.n. kruisput ge-
vangen nemen en in verzekerde bewaring
brengen. De gearresteerde bek.ende op de
pijnbank, dat hij een lid van de dievebende
was en aan de inbraak bij Hechtrain had
deelgenomen. Doch hij beweerde geen na-
men van zijn medeplichtigen te kennen, om-
dat hij uit Bonn afkomstig en dus 'n vreem-
deling was, en zich ook pas korte tijd in het
land ophield. Bij deze verklaring bleef hij,
ofschoon hij nog meerdere malen aan het
pijnlijke verhoor onderworpen werd.

Na 'n gevangenschap van 13 maanden op
het kasteel te HerZogenrath werd deze dief,
Andreas Noolbach genaamd, op 9 Decem-
ber 1755 in de hei van Chevremont aan de
galg opgehangen.

Een andere roover, Martin K., dien men
in Merkstein gegrepen had 13) werd op bevel
van den schepen Cox, die den zieken schout
P. C. Poyck verving, door de hoofdrechtbank
te Herzogenrath gefolterd.

Aanvankelijk wilde hij niet bekennen; toen
men hem echter de Spaansche stevels aan-
schroefde, betichtte hij yerschillende inwo-
ners van de bank Merkstein ervan, dat zij
aan de inbraak bij Crombach hadden deel-

13) Ibidem; vgl. verder een brief van P. C.
Poyck aan abt Fabritius van 7 Nov. 1754. (Archief
Rolduc, Briefwisseling Fabritius).
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genomen. Er zouden, aldus voegde hij er aan
toe, nog meer kameraden aan deze rooftocht
hebben deelgenomen, wier namen hij echter
niet kende. Verder bekende hij ook, dat hij
met zijn medeplichtigen nog kort geleden
bij de weduwe Lisbeth Kersten had ingebro-
ken, die de goederen van haar broer, Johan-
nes Kersten, die in Kerkrade was terechtge-
steld, van de rechtbank had gekocht. De
bende had zich namelijk hiervoor op haar
willen wreken.

Ook in 't stadje Herzogenrath en naaste
omgeving pleegde het gespuis verschillende
kleinere inbraken, o.a. volgens het dagboek
van Afden 14) in de kapel van den H. Leon-
hard, waar echter niets werd gestolen. Ook
hier hadden verscheidene arrestaties plaats.
Zoo nam men in de stad den schepen Leon-
hard Zander, die zeer gezien was, gevangen,
en op 'n Zondag in Juli een inwoner van
Afden, Johann Joseph Offermanns genaamd,
woonachtig aan de Kleik. De laatste had
's morgens nog in de parochie-kerk te Afden
met mejuffrouw Anna Gerards uit Übach
de eerste roep gehad. Hetzelfde lot trof een
zekeren Matthias Frick uit Ruif bij Herzo-
genrath.

De twee eerste gearresteerden bekenden
bij het verhoor hun misdaden, en werden
op 7 Oktober 1755 op de Beckenberg met
een derden roover aan de galg opgehangen.
De beul hing na de terechtstelling een bordje
op de borst van den schepen Leonhard Zan-
ders met het opschrift: "Schepen ende me-
deoverster van de gaudieven". Zijn vermo-
gen, dat niet onaanzienlijk was, werd in be-
slag genomen 15).Deze laatste maatregel ver-
oorzaakte nog een civielproces tusschen den
hoogdrossaard graaf Huyn de Cartils als
vertegenwoordiger van de publieke aan-
klacht en de weduwe van den veroordeelde,
Maria Katharina R., waarin op 1 April 1758
te Brussel een uitspraak gedaan werd. Op
grond van deze uitspraak werd de inbeslag-
neming van de goederen, die de vrouw met
haar man ten tijde van zijn arrestatie in ge-
meenschap bezaten, 'als rechtsgeldig ver-
klaard. Maar men wees haar de eigen goe-
deren toe, voor 't geval het gemeenschappe-

14) V gl. bijlage I onder 24 April 1755.
15) V gl. bijlage I onder 7 Oct. 1755.



lijk bezit de proceskosten moest dekken 16)

In Herzogenrath werd vervolgens J oseph
V oncken, een jonge man uit de parochie
St. Marien, die in 1756 was gearresteerd, bij

gebrek aan bewijsmateriaal vrijgesproken en
weer in vrijheid gesteld. Hij moest echter
van te voren een eed afleggen, dat hij zich
steeds ter beschikking van den rechter zou
houden. De laatste der gearresteerden uit
het jaar 1755, n.l. Matthias Frick uit Ruif,
werd daarentegen op 16 Augustus 1756 op-
gehangen, nadat in het proces tegen hem het
overtuigend bewijs van zijn lidmaatschap
van de bende en zijn medeplichtigheid aan
verschillende inbraken was geleverd. Vijf
andere gearresteerden, wie men geen schuld
aan inbraak kon bewijzen, maar die toch
zonder twijfel met de bende in verbinding
hadden gestaan, werden na de gebruikelijke
geeseling uit het land verbannen, en wel
Wilhelm Hagen en Joseph Greivels uit Her-
zogenrath, voor 'n bepaalde tijd, Frans \Vil-
helm Merkelbach voor 10 jaar en twee met
elkaar verwante jongelieden, Crombach ge-
naamd, voor 8 jaar 17).

Al deze processen, vooral de definitieve
vonnissen geschiedden met medewerking
van twee juristen van het gerechtshof uit
Limburg. Zoo had het de Souvereine Raad
van Brussel bepaald, en daarnaar heeft men
dan ook bij de vele processen tegen de leden
van de tweede bokkerijdersbende steeds ge-
handeld.

Bij 't boven vermelde geval van Willem
Hagen valt op te merken, dat we hier waar-
schijnlijk te doen hebben met een vergissing
van pastoor Thimister. Violgens de door den
Hoogdrossaard Graaf Maximiliáan Hoen de
Carthils in Brusselovergelegde rekening had
Hagen, die veroordeeld was om op het rad
te sterven, in de nacht van 19 op 20 April
1755 zich van z'n boeien bevrij d en was uit
de gevangenis te Hérzogenrath ontsnapt.
Zijn vlucht werd echter dadelijk opgemerkt,
en de wachters begonnen onmiddellijk de
achtervolging van den voortvluchtige; toch
slaagde Hagen erin zich op Guliksch gebied

16) Archief Rolduc, portef. 50: Extract uyt den
Protocolle der Stadt ende Lande van 's Hertogen-
rode van 1 April 1758.

17) Vgl. bijlage I onder 15 April en 16 Aug.
1756.
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in veiligheid te stellen. Verbitterd sluit graat
Hoen zijn bericht met de woorden: "Wij
zouden hem zonder veel moeite hebben kun-

nen grijpen, indien de menschen in dit dis-
trict wat meer goede wil getoond hadden!" 18)

Hierover spreekt Thimistcr met geen syllabe!
Wel wordt gezegd, gelijk in het Afdensche
dagboek onder 16 Aug. 1756 vermeld staat,
dat Willem Hagen en Joseph Greivels voor
onbepaalde tijd uit het land verbannen wer-
den. Hier schijnt dus iets niet te kloppen.
Of zou men, nadat alle pogingen om den
vluchteling te achterhalen mislukt waren,
zich ermee tevreden gesteld hebben den
voortvluchtigen Hagen op grond van een
verbanningsvonnis de terugkeer onmogelijk
te maken?

In 1763 (niet, zooals Sleinada en Michels

abusievelijk. aangeven: einde 1760) werd in
Kerkrade, volgens de Crimineele Gedingen
(1746-1790), Johannes Arnold K., vulgo de
Pannenduyvel, aan de galg gehangen. Men
beschuldigde hem van verschillende inbra-
ken, vooral de berooving van de kerk te
Oud- Valkenburg. Zijn eveneens gearresteer-
de moeder Gertruda F., een 1andloopster uit

Aken en op 't laatst woonachtig te Kerk-
rade, werd voor 15 jaar uit het land Herzo-
genrode verbannen. Daarbij werd zij be-
dreigd met geeseIing, brandmerking en op-
hanging, indien zij 't waagde vóór het einde
van deze termijn zich weer in het land te
vertoonen. Dit voorval had plaats, toen de

. lR) Charles Rahlenbeck, die zich in zijn boek:
Les Pays D'Outre-Meuse, Bruxelles 1888, blz. 228,
eveneens bezig houdt met 't geval Hagen, merkte
hierbij op: Tout fait donc supposer qu'il (Hagen)
était un grand coupable, et si les officiers du pays
de Juliers ne le livrent point, c'est très probable-
ment qu'à Berlin (sic!) on ne jugeait point les
révoltés du pays de Rolduc aussi sévèrement
qu'à Vienne et à Bruxelles.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het her-
togdom Gulik eerst in 1814 aan Pruisen gekomen
is. Rahlenbeck is hier dus in flagrante tegenspraak
met de historische feiten. Voor het overige moet
nadrukkelijk erop gewezen worden, dat Frederik
de Groote ten opzichte van gemeene misdadigers
geen pardon kende. Dat bewijst het geval van
Willem B. uit het Kerkraadsche kwartier Kohl-
berg, die zich in 1743 door de vlucht aan de te-
.rechtstelling onttrokken had en in dienst was ge-

treden in de Pruisische vesting Geldern. Op
verzoek van de sten den van het land van 's Her-
togenrode werd hij in Febr. 1744 naar Herzogen-
rath uitgeleverd om terechtgesteld te worden. Men
vergelijke hierover Ie deel, blz. 186 en voetnota 72.
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tweede bende reeds haar sinistere bedrijvig-
heid ontplooid had, en men kan aannemen,
dat de Pannenduyvel daartoe behoorde. Toch
leidde het tegen hem aanhangig gemaakte
proces niet tot de opsporing van de overige
bendeleden. Deze zou eerst zeven jaar later
plaats hebben, zooals we nog zullen zien.

II. NAAMLIJST VAN DE INBREKERS,
DIE IN DE PROCESSTUKKEN TEGEN
DE LEDEN VAN DE TWEEDE ROOVER-

BENDE WERDEN VASTGESTELD.

A. Uit het land 's-Hertogenrode, Oosten-
rijksch gebied:

a) Uit de bank Merkstein:

1. Baltus Kirchhoffs, geb. te Herzogenrath 1707,
een schoenmaker, reeds lid van de eerste
bende.

2. Marie Notermans uit Schinnen afkomstig,
zijn tweede vrouw, nam als man vermomd
aan de rooftochten deel.

3. Niclaes R.18a) de oude, een weduwnaar, reeds
lid van de eerste bende.

4. Hans Peter C.19), vulgo "Crichel", reeds lid
van de eerste bende.

5. Frans Heinrich V.2O) geb. te Kerkrade, kui-
per in de abdij Kloosterrade, reeds lid van
de eerste bende.

6. Merten S., gehuwd met de dochter van den
schepen uit Rimburg, Merten N. uit Finken-
rath, eveneens reeds lid van de eerste bende.

7. Niclaes R. de jonge, zoon van no. 3, een
lange kerel met zwart haar.

8. Joseph V., zoon van no. 5, wonende in Rit-
zerfeld, schoenmaker, bij no. 1 in de leer.

9. V., een tweede zoon van no. 5, die op
"Scheipen Hof" als knecht heeft gewoond.

10. Albertus S., vulgo "Bertus Sliep", een linnen-
wever. .

11. Wilhelmus S., vulgo de "Puckel", een schoen-
maker, zwager van no. 47.

12. Johannes Matthijs S., broer van no. 11, ge-
huwd met Anna Marie C. uit Ritzerfeld.

13. Schieffers Thijsgen, vulgo de "W:ecken-
bäcker", gehuwd met Regina M., een neef
van no. 11 en 12.

14. Claes S. uit Worm.
15. Matthijs H., uyt dem groenen wegh 21) te

Hostert, woonde vroeger in de molen te
Süggerath.

16. Steffen, zijn knecht, een lange slungel.

183) De familie R. was afkomstig uit Kerkrade.
Zoo is no. 168 uit Kerkrade een zoon van Nico-
laes R. den ouden uit Merkstein.

19) Hans Peter C. was in 1710 geboren, toen
dus 62 jaar oud.

2°) Ook de familie V. was afkomstig uit Kerk-
rade.

21) Hier is sprake van de tegenwoordige Benno-
strasse te Hofstadt.
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17. Vaes, een smid, wonend in de vloet 22) te
Merkstein.

18. Nyss M., zoon van Hendrik, vulgo "Scheu-
vens Nyss", de muzikant van Hostert.

19. Matthys M., zijn zoon.
20. Peter P. uit de Schley te Herbach, vulgo

"Schleyen Peter".
21. Peter P. de jonge, zijn zoon.
22. Wilhelmus, zijn zwager.
23. Christiaan T., wonende tegenover burge-

meester Schwartz, waar ook de kapelaan
woon t.

24. Peter B., een wever uit Hostert, vulgo
"wever Peterken", woont naast den schepen
Trumpener.

25. De broer van Peter B., Joseph genaamd, en
2 zusters.

26. Arnoldus Z., vulgo "Kneullen", een schoen-
maker aen de bergh (Noppenberg), geb. te
Herzogenrath, werd in de bende ook ge-
noemd "de oude man aen de bergh".

27. De vrouw van no. 26.
28. Een zoon van no. 26.
29. Caspar S., een metselaar, geb. te HoengeÎl.
30. Peter W., geb. te Finkenrath, een schoen-

maker, wonend in de Groenstraat.
31. Arnoldus C. uit Worm, aldaar wonend bij

de pereboom. .
32. Wilhelmus C. uit Worm, eveneens wonend

bij de pereboom.
33. Nicolaes L. uit Ritzenfeld, een schoenmaker.
34. Johannes P., een weduwnaar uit Herbach.
35. Johannes C. aen de bergh (Noppenberg).
36. Martinus G. uit de "delle" aan de bergh

(N oppenberg).
37. Goswinus W. aan de bergh (Noppenberg).
38. Matthys E., een schoenmaker, afkomstig uit

Hünshoven, wonend in het nieuwe huis bij
de kerk.

39. Albert S., vulgo "Stütgens Albert", een zoon
van Adolf S. uit Übach, een wever van be-
roep.. .

40. Nicolaes H. uit Worm, een schoenmaker.
41. Philipp E., een buitenlander, schoenmaker,

gehuwd met Anna Katrien S., dochter van
den kleermaker Frans S.

42. Christiaan M. wonend in de molen te Nivel-
stein, later in het gebied van Aken, een
zwager van den schepen Merten N. uit
Finkenrath.

43. Ruth S."3), wonend in het huis "op de
Caemer", vandaar ook zijn bijnaam "Caemer
Ruth"; woont naast R., zwager van no. 66.

44. Een zwager van no. 43.
45. Johannes S. uit Hostert.
46. Wilhelmus, een molenaarsknecht uit Merk-

stein, vulgo de "Müller", brandt en tapt
brandewijn.

47. Hans Lennert G., zoon van de wiesvrouw 2')
Beel (= Sibylla) uit Merkstein, zwager van
no. 11.

48. Nyss C. uit Worm, vulgo "Crichels Nyss".
49. Matthys E. uit Worm, gehuwd met Clara

22) Bedoeld is het gehucht van Merkstein:
Flosz, tusschen Streiffeld en Ubach.

23) Volgens het huwelijksregister van Merkstein
heette hij Ruthgerus S.

2') Wiesvrouw beteekent verloskundige.



Agnes S., werkt bij timmerlieden en in de
steengroeven.

50. Willem E. uit Worm, zijn broer.
51. Dirk S., de smid achter de kerk te Merk-

stein.
52. Peter Joseph S., zijn zoon.
53. Een kleermaker uit Ritzerfeld uit het huis

de "Hemel" 25).
54. Matthys van den H. uit Ritzerfeld.
55. Christiaan N.
56. Een uit Magerau.
57. Peter S.
58. Matthys E., wonend achter de kerk te Merk-

stein, vulgo "Thysgen E."
59. WWem, een steenhouwer uit Worm.
60. Christiaan F. uit de Scherpstrasse.
61. Hans J. uit de Vloet onder Merkstein.
62. Christiaan V. vulgo "der V oller", een

pachter.
63. Adam V., zijn oudste zoon.
64. Johannes C., wonend "auf dem Hof".
65. Hubertus, een "Esser" 26) of "Raedermaeker"

in de Scherpstrasse.
66. Hans Willem, een smid uit Merkstein, ge-

huwd met de dochter van Cryn C., zwager
van no. 43.

67. Johannes C., een wever uit de Plitzert (=
Plitschardt).

68. Een schoenmaker uit Merkstein, wonend
boven burgemeester Schwartz.

69. Jan B., vulgo "Klarinettenmännchen" (het
clarinetten mannetj e).

70. Christiaan T. uit Merkstein, wonend in de
"Diergaerden" 27) in 't huis van Zentissen,
waar ook de kapitein Wolters woont.

71. De zwager van no. 14 uit Worm.
72. Een lange kerel uit Worm, broer van Smets

Thysgen.
73. Johannes van de Weyde, een weduwnaar.
74. Arnoldus E.
75. Johannes Wilhelmus E. uit de Scherpstrasse.
76. Martinus P., oud-burgemeester van Merk-

stein.
77. Wilhelmus K.
78. Hubertus C.
79. Nyss T.
80. Arnoldus L.
81. Winand M.
82. Jean Baptiste G.
83. Johannes P.
84. Matthys D.
85. Johannes Leonardus F.
86. Peter M.
87. Peter S.
88. Johannes K.
89. Johannes Jacobus K.
90. Derik G.
91. Johannes Wilhelmus K.
92. Jacobus S.

. 2") Hier is sprake van de naam van een streek,
die thans nog gebruikt wordt.

2") Esser is een oud handwerk; bedoeld is
iemand die assen maakt.

27) Een oude benaming voor het huidige Thier-
garten (St. Joseph-school). Volgens bovenstaande
toelichting beteekent dus Diergaerden een groep
van huizen tusschen Ritzerfeld en Merkstein, en
niet een afzonderlijk huis.
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b. Uit de bank Übach:

93. Adolf S., vulgo "Schütgens Adolf", de oude
wever uit Übach, reeds lid van de eerste
bende.

94. Gertrud S., zjjn vrouw, ging van tijd tot tijd
mee op roof uit.
Heinrich S., haar zoon.
Leonard S., dito.
Johannes S., vulgo "Thevissen Hannes" uit
Übach, op 't laatst wonend in Richterich.

98. Peter P. uit de Vivat, een man met grijs
haar, reeds lid van de eerste bende.

99. Gottfried P., zijn zoon.
100. Goert P., vulgo "de zwarte Goert", de

kuiper "uyt gen hemel", nam te paard aan
de rooftochten deel.

101. Joseph Kayser, vulgo "der Jongh", een jeug-
dige vagebond, afkomstig uit Aken.

102. Cornellis D., vulgo "Butze N eUes".
103. Jacobus 0., een lange kerel. .
104. Joseph Ploum, vulgo de "Hähr van de San-

kel" 2"), heeft een winkel in Übach.
105. Jacobus H., vulgo "Thekelen Kobus", ook

Thekelen vuss", een man met rood haar,
gehuwd met 'n lange vrouw, Thekla Ploum,
zuster van no. 10429).

106. Anton S., een wever, die bij de feestelijke
optochten van de schutters uit Übach de
trommel slaat. (slaende de Schutten tromme).

107. Dirk J.

}

V d (J ) 2108. Joes J. a e~ oes en zonen. ..
109. Peter J. de dne haemmaecker UIt Ubach,
110. De vrouw van Dirk J., neemt van tijd tot

tijd aan de rooftochten deel.
111. J oseph D.
112. Johannes D., de veldwachter van Übach, een

zwager van Johannes Reynartz aen het velt,
bij wien werd ingebroken.

113. Rochus D., een paardeknecht op een goed
bij übach.

114. Gabriël uit Übach, aldaar wonend bij den
halfer van Briel.

115. Johannes B., wonend rechts tegenover Adolf
S. bij de vliegenpoel, gehuwd met de doch-
ter van Hendrik W.

116. Philipp T., vulgo "Regingens Philipp", zoon
van Regina B. heeft twee paarden en naast
zijn huis nog een tweede de "swaen".

117. Henricus V., wonend aen het Hoover huys
te übach, een weduwnaar.

118. Gabriël, wonend bij de kerk te Übach.
119. Renerus C.
120. Baltus H., de molenaar van het huysken.
121. Thielen Peter van der S.
122. De Putt man van Übach, brandende en tap-

pende brandewijn, woont tegenover de tuin
van den pastoor.

123. Peter Joseph H., van middelmatig postuur,
met zwart haar en pokdalig gezicht.

124. W'ilhelmus op den Kant.

95.
96.
97.

2") Hij was afkomstig uit Aken, en wel uit de
Sandkaul.

29) Deze roover sprong uit de stadspoort in
's-Hel'togenrode, waar hij gevangen zat. Het ver-
hoor van de bewakers toont aan, in welk een
slechte toestand zich de gerechtelijke inrichtingen
van die tijd bevonden.



125 Willem P., de "vussige" waard uit de Vi-
vat 3°), vulgo "Vivats Willem", neemt
meestal te paard aan de rooftochten deel,
eigenaar van een beruchte knijp.

126. Lennert P. met de laem handt, een bloed-
verwant van de Steins, een invalide soldaat,
op 't laatst schaapherder op de hoeve te
Drinhausen bij Übach.

127. Peter Joseph P. uit Holthuysen, half-broer
van Merten P. in de gaet te Übach.

128. Coen K. gehuwd met een vrouw met één
oog, woont in de buurt van de vliegenpoel.

129. Een halfbroer van den terechtgestelden Wil-
lem P. uit de Vivat.

130. Willem uit Übach, gehuwd met de dochter
van Dirk M.

131. Johannes Henricus H., vulgo der "Pruyss",
een wever, wonend in een uithoek te Übach,
een lange kerel met zwart haar.

132. Joseph B., een wever, wonend aan de Nüt-
zenberg te Übach, gehuwd met de dochter
van Scheperjan uit Hustert, een broer van
no. 24.

133. Chris ti aan, een spoelendreher uit Übach.
134. Gabriël R., zwager van no. 12 en broer van

Johannes Reynartz aen het velt, rijdt meest-
al op een schimmel.

135. Peter M., geb. te Gereonsweiler in het her-
togdom Gulik, gehuwd met de dochter van
Joes J., een haemmaecker.

136. De vrouw van Peter M., geboren J.
137. Renerus E., stiefzoon van den overleden

Johannes E.
138. Michael, diens schoonzoon.
139. De overleden Johannes E.
140. Henricus H., schoonzoon van Peter P.
141. De oude rietmaecker uit Übach.
142. De zoon van no. 141.
143. Lennert L. uit Groenstraat onder Übach.
144. Nyss D., een jonge vent, stiefzoon van

no. 96.
145. Christiaan F., een schoenmaker; zijn vrouw

is wiesvrouw.
146. Geurt R., een wever.
147. Christiaan, gehuwd met de dochter van

Koemer uit Oidtweiler, woont bij zijn
schoonzuster aan het uiteinde van Übach.

148. Jacobus M.'
149. Willem P. uit de Cruytsstraat in Übach.
150. Peter M., zwager van no. 95.
151. Lambert, zijn zwager.
152. Jacobus S.
153 en 154 De gebl's. R., hadden te Übach een

herberg en namen meestal te paard aan de
rooftochten deel.

155. D. Hensgen.
156. Pötgen E.
157. Jouchems Willem.
158. Willem P. van de Siep.
159. Melchior P.

3°) Vivat was de naam van een berucht loge-
ment tusschen Merkstein en Übach. Deze een-
zaam gelegen herberg was een geliefde vergader-
plaats van de leden der bende, die hier tot diep
in de nacht dronken en kaartspeelden. Hier wer-
den de plannen voor de rooftochten ontworpen
en de buit verhandeld. Op grond van een vonnis
tegen den waard werd de herberg afgebroken en
met de grond gelijk gemaakt.
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160. Joseph H.
161. Christiaan P.
162. Peter S., Peter Ploum genoemd, gehuwd met

de dochter van Engelen uit Butzberg, een
kleermaker "aen Krieckes Engh".

c) Uit de bank Kerkrade:

163. Iemand uit Klosterbusch, met zwart haar en
middelmatig van postuur.

164. Alexander R. uit Kohlberg, een groote,
zware kerel en beruchte vechtersbaas; reeds
lid van de eerste bende en oefende vroeger
in Eygelshoven het beroep uit van ross-
täuscher 31), vgl. No. 169 van de eerste
bende.

165. Willem Heinrich H.
166. Joseph W., rijdt op 'n zwart paard, dat op

de kop witgevlekt is.
167. Martinus, een schoenmaker, lang en met

bruin haar.
168. Wilhelmus R., zoon van Niclaes R. den

ouden uit Merkstein, vgl. no. 3.
169. Frans van de Straet, lang van postuur, dra-

gend een blauwe kiel.
170. Caspar C. uit Speckholzerheide, woonde als

knecht in de dietgaerden onder Merkstein
bij Kuyff.

171. Johannes S. uit Bleyerheide.
172. Hendrik R.
173. Peter T.

}

d
.

H h
174. Anton Qu. wonen In egg en
175. Johannes Qu. onder Kerkrade.
176. Johannes Simon H.
177. Baltus W., wonend in Waubach onder

Kerkrade.
178. Peter W. uit Hegghen, vulgo "der schwarze

Peter", een broodbakker en kleermaker.
179. Johannes Joseph, zoon van Frans Willem,

vroeger afftrecker op de Bostrops-Cuyle,
nu op de Clooster-CuyI32).

180. Johannes Wilhelmus W.
181. Nyss R.
182. Merten uit de smederij in het veld van

Kohlberg, wonend in Nullant.
183. Jacobus K.
]84. Dirk S.

N. B. In de protocollen worden nog 6
andere gezellen uit Kerkrade genoemd, die
echter aan de gearresteerden geheel onbe-
kend zijn; onder hen zijn er twee, die Baltus
Kirchhoffs met "cousin Kerckhoff" aan-
spreken.

31) Rosstäuscher, 'n paardenhandelaar, die ruil-
handel drijft in paarden.

32) Afftrecker werd die "Köhler" genoemd, die
de kolenkorven, welke door de "winder" uit de
schacht omhoog werden getrokken, van het touw
losmaakte en ze dan aan vrouwen en kinderen
doorgaf, die de inhoud ervan wegbrachten. De
Bostrop-Cuyle lag aan de grens van het land
s'-Hertogenrode en het land ter Heyden, niet ver
van Pesch. Het kolengebied aldaar, dat thans
eigendom is van de Eschweiler Bergwerksverein,
heet nog Bostrop-Pesch. De Cloostercuyl is een
van de mijnen van de abdij Kloosterrade, die
sedert 1741 de mijnbouw in het land 's Hertogen-
rode in eigen beheer uitoefende.



d) Uit de bank Simpelveld:

185. Een fruithandelaar uit Simpelveld, een lange,
magere kerel met twee zwarte paarden.

186. WiIIem B., vulgo "der franzoos", een bede-
laar uit Frankrijk en marskramer met knoo-
pen; is in 't blauw gekleed en draagt een
gedraaide "sterf' (= vlecht) in zijn haar.
N. B. De protocollen vermelden nog 3
andere gezellen uit Simpelveld en 2 uit
BoehoItz; iedere nadere aanwijzing ont-
breekt.

e) Uit de stad en vrijheid van 's-Herto-
genrode:

187. De chirurg Joseph Kirchhoffs, kapitein van
de bende.

188. Matthys B., vulgo "Coervers Thysgen".
189. Johannes P.
190. Kaspar R., de oudste zoon van WiIIem R.

aan de Raeder wijer 33).
191. Willem R. aan de Raeder wijer, een passe-

mentwerker.
192. Kaspar Matthys K., de zwager van Wil-

lem R.
193. Leonhard S.
194. Wilhelm A.
195. Caspar van de Kleik, gehuwd met de doch-

ter van Corver.
196. Iemand van de Kleik, vulgo "Eisen Nicolaes

Joseph", gehuwd met de dochter van Anna
Katrien L. uit Herzogenrath.

197. Johannes Peter K.
198. Henricus Joseph C.

}

de beide "Jöbgen" =
199. Conrad C. jongens 34), gebrs.
200. Konrad, een schoenmaker uit de gemeente.
201. Zijn gehuwde broer, wonend tegenover de

kerk van Herzogenrath.
202. Nicolaes C. van de Beckenberg.
203. Johannes Peter S.
204. Hans Peter K. aan de Raeder wijer.
205. W. uit Herzogenrath, later wonend in Haen-

rade.
206. Henricus Joseph aen de Kleik.
207. Nyss uit de Haen.
208. Peter K., waard aan de Kleik, een smalle,

lange kerel.
209. Gerhard A., wonend in het huis van Lahaye

aan de Kleik.
210. De pachter van de Daelhemer hoeve.
211. Nicolaes Joseph O.
212. Caspar Matthys K.
213. Joseph G.

f) Uit de bank Weltz-Roerdorff:

214. De douanier Jan uit WeItz, vulgo "Boutsch
Jan".

215. Johannes Anthon W., de koster uit WeItz.
216. Joes S. uit Roerdorff, rijdt op 'n zwart

paardje en lijkt op den chirurg Kirchhoffs.

33) Bedoeld is de zgn. Hertogenvijver gelegen
aan de tegenwoordige Dammstrasse. Hij was toen
eigendom van de abdij Kloosterrade.

34) 198 en 199 zijn Köhler; zij bewerkten de
Flöz Meister (= Jöbgcn) en hadden daarom bij
de bevolking de naam van "Jöbgen-Jungen".
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g) Uit de Heerlijkheid Rimburg:

217. Henricus J., de voerman uit Broichhausen.
218. Anton J., de vusse (= rossig) slager uit

Broichhausen.
219. Zijn zoon, met één oog.
2.W. Frans WiIlem W., de slager van Broich-

hausen, tappende brandewijn.
221. Joseph W., zijn oudste zoon, met een vlek

op één oog en ,spronsselen" 35) in het ge-
zicht.

222. Merten L. uit Broichhausen, een halfbroer
van Lennert L., vgl. no.143.

223. Kobusken uit Broichhausen, een handelaar
in varkens.

224. Matthys H.
225. Lambertus, een bankwerker uit Broichhau-

sen.
226. De Franschman Herri uit Broichhausen,

spreekt zeer gebroken Duitsch.
227. De schepen Merten N. uit Finkenrath, ser-

geant-majoor (= Feldwebel) van de bende.
228. Een zekere Rüsch.
229. Wilhelmus M.

h) Uit de Heerlijkheid Alsdorf:

230. Henriclls B.
231. Een passementwerker met vuss (= rossig)

haar, getrouwd met Grien, een vrouw uit de
Siep in Ubach.

232. Een bakker met zwart haar en pokdalig
gezicht.

233. Een slager, vulgo "Katscheme-Soon".
234. Ludovicus L.
235. Matthys M. een passementw.erker, gehuwd

met de dochter van Daniëls in den Ganck
te Übach.

236. Heiliger P.
237. Spielhensgens Nicolaes, afkomstig uit Übach,

een lange kerel, korporaal in de bende.
238. Kobes uit Alsdorf, vulgo "der vusse jongh",

ook "Göbbels vu~s" genoemd, een jonge
passementwerker.

239. Krien 0., een wever.
240. Matthys S., een stroodekker.
241. Een kerel, vulgo "Linden Joseph", van mid-

delmatig postuur met bruin haar.
242. Een vreemdeling, gehuwd met een vrouw

uit Alsdorf.
243. Matthys van den H., een bastaard, voor de

tweede maal gehuwd met een vrouw, Mar-
griet genaamd.

244. N icolaes van der H.
245. Matthys L.

B. Uit het land Valkenburg:

246. Iemand te paard, uit Schinnen, verwant met
de gebrs. Kirchhoffs.

247. Matthys, een haemmaecker uit Hulsberg.
N. B. Tot de bende behoorden nog min-
stens 20 kameraden uit het land Valken-
burg; de gearresteerden in 's Hertogenrode
kenden hen echter niet bij naam. Ook na-
men zij niet aan alle rooftochten deel.

35) Spronsselen (dialect) = zomersproeten;
komen vooral voor bij personen met zachte ge-
laa tskleur.



C. Uit het hertogdom Gulik:

a) Uit het onderhoorige gebied ter Hey-
den:

248. De Franschman Cornellis uit Klinkheide.
249. Joseph op dem Kohlscheydt, gehuwd met

de dochter van Fien Hendrigs uit Merkstein.
250. Anton uit Eygelshoven, die vroeger in de

molen te Nivelstein woonde, en daar de
molenpaarden aanzette.

b) Uit het ambt Aldenhoven:

251. Hubben Bertus, gehuwd met de dochter van
Spoelen Hensgen.

252. De "schwarze Peter" uit Immendorf, een
stroodekker.

253. Peter Nies uit Immendorf.
254. Dokter Johannes uit Bettendorf.
255. Butz uit Bettendorf.
256. Laur uit Bettendorf, wonend bij de kerk.
257. Johannes G.
258. Peter P.
259. De waard uit Bettendorf met zwart haar

cn pokdalig gezicht.
260. Wilhelm M. uit Gereonsweiler, vader van

no. 135 en no. 261.
261. PetronelIa M. uit Gereonsweiler, dochter

van no. 260 en zuster van no. 135.
262. Joseph G., een robuste kerel uit Gereons-

weiler, handelaar in paarden.
263. Francis B. uit Gereonsweiler.
264. Bejassen Kobus uit Gereonsweiler.
265. WiIlem R. uit Gereonsweiler.
266. Hermannus M. uit Gereonsweiler.
267. Een soldaat uit Freialdenhoven met een

ruige snor.
268. Peter Kirchhoffs, een groote, zware man,

koster te Hoengen, broer van no. 1 en no.
187.

269. Matthys B., vulgo de "Weckenbiicker" uit
Hoengen.
N. B. Uit Floverich en Siersdorf vermelden
de protocollen 8 gezellen, zonder nadere bij-
zonderheden op te geven.

c. Uit het ambt' Wilhelmstein:

270. De chirurg K. uit Bardenberg.
271. Wilhelmus Z., overleden te Bardenberg,

broer van no. 26.
272. Hans H., een "Köhler", wonend "aen het

Hoendernest" te Bardenberg, gehuwd met
de dochter van Knotter.

273. Het oude vüssgen uit Bardenberg.
N. B. Bovendien vermelden de protocollen
nog 6 gezellen uit Bardenberg, 1 uit Duffes-
heide en 3 uit Hühnernest, in het geheel
dus 10 onbekende personen.

d) Uit het ambt Geilenkirchen:

274. Merten B. uit ScherpenseeI.
275. Peter H., Zoon van Matthys H. (no. 15),

meesterknecht op de Bersseler hoeve onder
Geilenkirchen.

276. Een barbier en tabakshandelaar, draagt een
"sterf' (= vlecht).
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277. De Franschman uit Hünshoven, verkooper
van kleingoed, woont naast den Jood Be-
nedix.

278. Een man uit Frelenberg met "vussen haaren".
279. WiIlem S. uit Boschelen.
280. Matthys H., de molenaar uit Süggerath; bij

hem werkt als molenaarsknecht Joseph B.,
vgI. no. 25.

D. Uit het gebied van de rijksstad Aken:

281. Leonart, de "molenmeester" uit Haaren, een
sterke, dikke man, was vroeger in de molen
te Rimburg.

282. Een oude bakker, wonend achter de kerk te
V/ürselen, waar men naar St. Jobst gaat.

283. Joseph S. van de Süers (Sörs).
N. B. De protocollen spreken dan nog van
4 gezellen uit de stad Aken.

Alles tezamen genomen vermelden dus de
nog bewaarde processtukken, die echter
slechts een klein deel van het eigenlijke pro-
ces-materiaal vormen, 283 leden van de

groote bende. Hierbij komt nog, dat zij, die
in verhoor genomen werden, telkens op-
nieuw vel klaren, dat zich bij de afzonder-
lijke inbraken nog talrijke andere mede-
plichtigen bevonden, wier namen en af-
komst zij niet kennen, en die zij slechts
zouden herkennen, wanneer zij hen zouden
zien. Wij zullen derhalve niet bezijdel). de
waarheid zijn, wanneer wij de bende in ons

landje schatten op 400 man sterk.
Wanneer wij de roovers uit de beide

heerlijkheden Rimburg en Alsdorf er bij re-
kenen, die toch in los verband met het land
stonden, bevonden zich in 't land van 's Hèr-
togenrode van de 283 bandieten er 245. Men
kan ze als volgt over de afzonderlijke ban-
ken verdeelen: Bij de tweede bende staat
Merkstein bovenaan met 92 leden, dan volgt
Übaeh met 70, Herzogenrath met 27, Kerk-
rade met 22, Weltz-Roerdorff met 3, Sim-
pelveld met 2, de heerlijkheid Rimburg met
13 en tenslotte Alsdorf met 16 leden.

De overige streken tellen te zamen 38 le-
den, waarvan het hertogdom Gulik er alleen
reeds 33 heeft. Vergelijkt men hiermee de
getallen voor de eerste bende, dan moet men
vaststellen, dat bij de eerste bende duidelijk
3 groepen te onderscheiden zijn, die men
tamelijk gelijkmatig kan verdeelen over het
land ter Heyden, de westelijke helft van het
land 's Hertogenrode, vooral Kerkrade,
Übach en Valken burg, in 't bijzonder Schaes-
berg en Heerlen, waarbij echter in Kerkrade



het zwaartepunt ligt. De tweede bende
daarentegen bevindt zich meer in het
Noord-Oosten. Haar zwaartepunt ligt in
Merkstein, Übach en de aangrenzende ge-
bieden van Gulik; hier valt vooral op, hoe
weinig elementen uit de beide gebieden van
Valken burg in haar vertegenwoordigd zijn.
De reden hiervan is, zooals reeds boven
vermeld werd, dat na 1745 de roovers uit
Valken burg hun eigen weg gingen.

lIl. DE FAMILIE KIRCHHOFFS.

Het ontstaan van de zgn. tweede bokke-
rijdersbende valt samen met de terugkeer
van den Chirurg J oseph Kirchhoff naar
Herzogenrath. In hem moeten wij, zooals
uit latere onderzoeken blijkt, den stichter
en organisator van de tweede bende zien.
Alvorens wij nu haar werkzaamheid en de
gerechtelijke vervolging gaan bespreken,
moeten wij ons eerst nader bezig houden
met de persoonlijkheid van Kirchhoffs en
zijn levensloop.

De familie Kirchhoffs, in dokumenten en
processtukken in het Vlaamsch ook Kerck-
hoff genoemd, behoorde tot een wijd ver-
takte familie in het land 's Hertogenrode,
wier afstammelingen in de 17e en 18e eeuw
in Kerkrade, Herzogenrath en omstreken
woonden, en zoowel geestelijke als wereld-
lijke ambten tot algemeene tevredenheid be-
kleedden. Zoo spreekt Michel in zijn boek
over de bokkerijders van een geestelijke
Kirchhoffs uit Kerkrade, en ook het archief
van de boogschutters uit Herzogenrath ver-
meldt in de lijsten van de koningen en schut-
tersmeesters verschillende personen, die
Kirchhoffs heeten. Volgens het diploma van
den chirurg stamden de gebroeders Baltus
en Joseph uit het huwelijk van Nikolaes
Kirchhoffs met Katharina Doveren, geziene
personen uit de parochie Afden. Volgens
een brief uit het jaar 1732, die in het archief

van de boogschutters uit Herzogenrath be-
waard wordt, had Nicolaes Kirchhoffs, die
in 1748 te Herzogenrath overleed, de vol-
gende broers en zusters: 1) Franciscus Kirch-
hoffs, chirurg te Reimersbeek bij Nuth in
het land van Valkenburg, waarvan ook Pijls
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spreekt 36). 2) Arnold Kirchhoffs, vóór 1732
overleden. 3) Balthassar Kirchhoffs, ge-
rechtsdienaar bij de hoofd-rechtbank van
I-Ierzogenrath; peter van den schoenmaker
Baltus uit Merkstein en meerdere malen als

lid van de boogschutters te Herzogenrath
vermeld, in 1752 overleden. 4) Henricus
Kirchhoffs, wonend te Brul(?). Het doopre-
gister van de parochie Afden vermeldt de
volgende kinderen van Nicolaes Kirchhoffs
en Katharina Doveren: 1) Johannes K., ge-
boren 1706. 2) Balthassar Peter K. (de
schoenmaker uit Merkstein) geboren 1707.
3) Dionys Heinrich K., geboren 1708. Dan
schijnt de familie naar de parochie Herzo-
genrath verhuisd te zijn, zoodat men de ge-
boortedata van den chirurg en" van den der-
den broer Peter Kirchhoffs, den koster van

Höngen, die tot de bokkerijders behoorde,
niet kan aángeven, omdat de doopregisters
van Herzogenrath pas met het jaar 1736 be-
ginnen.
Toch moet men Herzogenrath als de ge-
boorteplaats van de jongere kinderen be-
schouwen, omdat het diploma van den chi-
rurg uitdrukkelijk de stad Herzogenrath als
zijn geboorteplaats noemt, en het dooden-
register van Herzogenrath vermeldt, dat de
ouders in 1748 en 1750 daar overleden zijn.

Dit is echter in strijd met het feit, dat de
chirurg J oseph Kirchhoffs zich in zijn solli-
citatiebrief van 28 Nov. 1752 aan prelaat
Goswin Fabritius van Kloosterrade, lands-
kind van den Abt noemt, die op 'n andere
plaats ook als landsheer aangesproken
wordt. Dit kon nu echter alleen dan zin en

beteekenis hebben, wanneer Joseph K. in
Kerkrade of Merkstein was geboren, omdat
de abt van Kloosterrade heer van deze beide

heerlijkheden was. Toch vindt men noch
een inschrijving in de doopregisters van
Kerkrade, noch in die van Merkstein. Der-

halve moeten Joseph en Peter K. in de pa-
rochie van Herzogenrath geboren zijn. De

"") V gl. het vaak aangehaalde boek van H. Pijls
bldz. 7, nota 2. Zoo als we daar kunnen lezen,
was de daar vermelde chirurg Joes Francis Kirch-
hoffs in 1726 in Schinnen gf;)doopt en een zoon
van de echtgenooten Francis K. en Elisabeth Die-
teren. Francis K. was eveneens chirurg en oom
van Joseph Kirchhoffs. Van hem is de hierboven
vermelde brief in het archief van de schutters te
Herzogenrath afkomstig.
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broers hadden volgens bovenvermelde brief
van 1752 ook een zuster Johanna. die reeds
in 1732 met een soldaat van de blauwe garde
was gehuwd. Zij is dus kort na 1708 in Her-
zogenrath geboren.

Omdat nu de chirurg Joseph Kirchhoffs
na het beëindigen van zijn studie zijn va-

derstad in 1743 verliet en in militaire dienst

ging, moeten wij 1723, 1724 of 1725 als zijn
geboortejaar aannemen, zoodat hij dus 16
à 18 jaar jonger was dan zijn broer en mede-
plichtige Baltus. Hij moet derhalve een van
de jongste, zoo al niet het jongste kind van
zijn ouders zijn geweest.

Origineel: Archief van de schutterij St. Sebas haan te Herzogenrath. Foto: Dr. W. Jacabs.

LEERBRIEF VAN JO SEPH KIRCHHOFFS UIT HERZOGENRATH,
uitgereikt door den chirurg aldaar J. J. Wagener.



In 1743 verliet Joseph dus na zijn leertijd
Herzogenrath en nam dienst in het Oosten-
rijksche leger. In die tijd woedde de Oosten-
rijksche Successieoorlog in de N-ederlanden,
en er zal wel in die tijd vraag geweest zijn
naar menschen met 'n beroep als dat van
J oseph Kirchhoffs.

Dan hooren wij weer voor het eerst iets

van hem in het najaar van 1746. Hij was
toen bij het eerste bataillon van het keizer-

lijk koninklijke infanterieregiment Hertog
Karel van Lotharingen, dat in deze winter
onder bevel van den eersten luitenant graaf
van Perony de winterkwartieren in het land
van 's Hertogenrode had betrokken. Kirch-
hoffs was bij de tweede compagnie ingedeeld
en lag onder kapitein graaf van Spada in
kwartier te Kerkrade. Chirurg of hulp-chi-
rurg was hij toen nog wel niet, omdat zijn
naam niet staat bij die van de officieren van
ge:zondheid van het bataillon; hij schijnt
echter de graad van onderofficier te hebben
gehad. Want hij werd in de winter van 1746/
1747 naar Bohemen gestuurd, om daar recru-
ten aan te werven voor het regiment. Na
zijn terugkeer begaf hij zich in opdracht
van zijn kapitein van Spada naar den abt
van Kloosterrade, om daar paarden te halen
voor het transport van de recruten naar het
regiment. Toen de oorlog ten einde was,
rukte Kirchhoffs met zijn troepenafdeeling
Brussel binnen, dat aan het regiment als gar-
nizoensplaats was aangewezen. Hier schijnt
hij tot hulp-chirurg bevorderd te zijn, en se-
dert 1750 zien wij hem als chirurg in het
regiment Hertog Karel van Lotharingen.
Gedurende zijn vijfjarige dienst in het gar-
nizoen te Brussel had Kirchhoffs volop ge-
legenheid om zich onder leiding van den re-
gimentsarts en de staf-chirurgen Timling en
Plaisant verder te bekwamen in de anatomie

en chirurgie. Hij was bekwaam in zijn vak,
want, zooals zijn getuigschrift uit de dienst
bewijst, hij stond bij zijn superieuren in hoog
aanzien.

In zijn vrije diensttijd kwam Kirchhoffs ook

met zekere kringen van de burgerbevolking
van Brussel in aanraking, een omgang, die
voor zijn latere houding en zijn politieke op-
vattingen richtinggevend en beslissend
schijnt te zijn geweest. In de Oostenrijk-
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sche Nederlanden bestond toen een stroo-

ming tegen het bestaande regime, die in het
geheim en volgens 'n vast plan ageerde tegen
de regeering van vVeenen. De zelfstandig-
heid van de noordelijk gelegen provincies,
die zich reeds meer dan 100 j aar geleden
bevrijd hadden van de Spaansche heerschap-
pij, was aanleiding tot deze samenzwering
Aldus hoopten deze lieden, die zich patriot-
ten noemden, ook in de zuidelijk gelegen
provincies, die onder de heerschappij van
den Oostenrijkschen dubbelen adelaar ston-
den, de onafhankelijkheid te verkrijgen. Na-
tuurlijk moesten deze elementen in het ge-
heim te werk gaan, en alles veqnijden, wat
hun revolutionnaire plannen zou hebben
kunnen verraden. In deze kring schijnt nu
Joseph Kirchhoffs toen in Brussel terecht
gekomen te zijn, en de gedachte zal toen
wel bij hem .zijn opgekomen, om ook in de
landen Overmaas en in Limburg een soort-
gelijke beweging op touw te zetten. Ten-
minste streefde hij, zooals wij nog zullen
zien, met de zgn. tweede bokkerijdersbende,
die hij later in het leven riep, nauwkeurig
bepaalde politieke doeleinden na.

In 1752 nam Joseph Kirchhoffs het besluit,
de militaire dienst voor goed vaarwel te zeg-
gen en naar zijn geboorteland terug te kee-
ren. Een brief, die hij aan den toenmaligen
abt van Kloosterrade, Goswin Fabritius,
schreef en die in bijlage IV afgedrukt is, laat
ons duidelijk de beweegredenen zien, die den
chirurg tot deze stap gebracht hebben. Hij
had van verwanten en vrienden uit zijn ge-
boorteland vernomen, dat in Herzogenrath
de plaats voor 'n chirurg vrijgekomen was
en, zooals gebruikelijk was, door de lands-
stenden zou aangevuld worden. Omdat aan
dit ambt op zich al aanzienlijke inkomsten
verbonden waren en het bovendien nog een
soort stipendium opleverde, dat de abdij
Kloosterrade ter beschikking had gesteld
voor de verzorging van onbemiddelde zie-
ken van het land, solliciteerde Kirchhoffs

bij abt Fabritius naar deze vacante positie.
Want de prelaat had als primas van de

landsstenden van Herzogenrath de voorrang
bij de benoeming van 'n chirurg.

Kirchhoffs werd in zijn plan nog aange-
moedigd door den veldprediker en Jezuie-



Origineel: Archief van de schutterij St. Sebastiaan te Herzogenrath. Foto: Dr. W. Jacobs.

BEWIJS VAN GOED GEDRAG IN MILITAIRE DIENST VAN CHIRURG JOSEPH KIRCHHOFFS,
uitgereikt door Overste Chr. J. von Vogelsang.

tenpater Joseph van Grupello 37), een zwa-
ger van den schout van Merkstein, P. C.
Poyck, die hem aanried, om in de burger-
stand te treden. en voor zijn zieleheil te
zorgen. Tegelijkertijd vroeg Kirhhoffs ook
den Jezuietenpater Frans Gercken, den
hoofd-aalmoezenier van het keizerlijke leger
in Brussel, om een goed woord voor hem te
doen bij den prelaat van Kloosterrade. Dit

37) Joseph van Grupello was de eenige zoon
van den bekenden beeldhouwer Gabriel van Gru-
pello, wiens dochter Jacobine Aldegonde gehuwd
was met den keizerlijken stadhouder der Mann-
kammer te Herzogenrath en schout van Merk-
stein, Peter Kaspar Poyck van Erenstein. Joseph
van Grupello trad tegen de wil van zijn vader in
de orde der Jezuieten en was tijdelijk als leeraar
werkzaam aan het Jezuieten-gymnasium te Aken,
waar hij 'n tooneelstuk over de kinderopvoeding
schreef, dat verloren is gegaan. In Aken verbleef
pater van Grupello slechts korte tijd. Vervolgens
ging hij als veldprediker in het Oostenrijksche
leger, had toen omgang met Kirchhoffs in Brussel
en stierf tijdens de zevenjarige oorlog in 't leger-
kamp in Silezië.

verzoek willigde Gercken graag in, en .aan
zijn aanbevelingsbrief aan abt Fabritius ont-
kenen wij uitingen, die bewijzen, dat Kirch-
hoffs zich vooral bij zijn geestelijke overheid
verheugde in een buitengewoon goede naam.
Zoo b.v. noemt Gercken den chirurg Kirch-
hoffs in zijn brief van 28 Nov. 1752 aan pre-
laat Fabritius een man van echt christelijke
deugden, op wien hij niets aan te merken
heeft, die veeleer steeds bescheiden en kuisch
geleefd heeft en zijn overhedi steeds de noo-
dige eerbied heeft bewezen. Vervolgens be-
vestigt hij door zijn getuigenis, dat Kirch-
hoffs als militair nooit van de rechte weg is
afgedwaald ondanks de zedelijke verdorven-
heid van de soldatenstand, maar integendeel
met ijver zich verre gehouden heeft van alle
zedelijk bederf, en hij beveelt hem bij den
abt warm aan 38).

38) Vgl. hierbij de eerste 4 documenten van de
bijlage IV.



SOLLICITATIEBRIEF VAN DEN CHIRURG
JOSEPH KIRCHHOFFS

voor d~ vacante plaats van chirurg te Herzogen-
rath, gericht aan abt Goswin Fabritius van

Kloosterradeo

Origineel: Archief Rolduco
Foto: Dr. W. Jacobso

Zooals te verwachten was, werd Kirch-

hoffs dank zijn talrijke en voortreffelijke
aanbevelingen en de veelzijdige voorspraak
als chirurg te Herzogenrath benoemd.

Op 28 Febr. 1753 werd hij op verzoek
uit de krijgsdienst ontslagen en Kirchhoffs
keerde na 'n afwezigheid van bijna 10 jaar
naar zijn vaderstad terug. Hier vestigde hij
zijn praktijk in het nog bestaande huis van

de familie Claessen op de Hindenburg-
strasse, dat eigendom was van zijn peetoom
Henricus Kirchhoffs uit Brüell en door zijn
oom aan hem werd afgestaan.

Kort daarop trouwde hij met Anna Elisa-
beth 1'1., de dochter van zijn buurman; vol-
gens het doopregister van HerzQgenrath
werden uit dit huwelijk 6 kinderen geboren,
nol. 4 zoons en 2 dochters.

De oudere broer van den chirurg, Balthas-
sar, bij de bende kort Baltus genoemd, was
reeds vroeg naar Merkstein vertrokken,
waar hij een schoenwinkel had, die hem 'n
goed inkomen opleverde en waarvan de
klandizie zich tot ver in het gebied van Gu-
lik uits~rekte. Hij huwde in 1732 met Maria
Agnes D., die in 1752 na 'n 20-jarig kinder-
loos huwelijk overleed. Kort na haar dood

keerde de chirurg uit Brussel terug, en
spoedig daarna schijnen dan de beide broers

begonnen te zijn met de oprichting van de
tweede bende uit de resten van de eerste.

In 1763 huwde Baltus, die toen reeds bijna
56 jaar oud was, voor de tweede maal met
Maria Notermans uit Schinnen, een man-
wijf, die altijd in mannenkleeren aan de
rooftochten deelnam. Een andere broer van

den chirurg, Peter Kirchhoffs genaamd, was
koster in de parochiekerk te Hoengen. De
drie broers genoten dus een zekere wel-
stand; ja, de chirurg kon zelfs beschouwd
worden als 'n welgesteld man. Bij geen van
de broers bestond dus aanleiding, om zich



bij de dievenbende aan te sluiten en 'n mis-
dadiger te worden.

Er moeten veeleer, zooals reeds gezegd
werd, politieke beweegredenen aanwezig ge-
weest zijn, en de rooftochten vormden enkel
en alleen een dekmantel voor andere verbor-

gen en geheime bedoelingen. Hiervoor ge-
tuigen ook de grootte en uitgebreidheid van
de bende, als ook haar straffe organisatie,
die op militaire leest geschoeid was.

Voor de rooftochten was een aanzienlijk
kleiner aantal ruimschoots voldoende ge-
weest; ja, dit kleiner aantal zou nog voor-
deeliger geweest zijn, omdat dan het gevaar
voor ontdekking niet zoo groot was geweest.
Tenslotte kan men de tweede bende nog
verdeelen in ontwikkelden en onontwikkel-
den. Het aantal van de eersten was naar

verhouding klein, en zal niet boven de 20
geweest zijn. Het overgroote deel van de an-
deren werd door de leiding van de bende
onkundig gelaten van de diepere bedoelin-
gen hunner werkzaamheden; zij waren
alleen van de rooftochten op de hoogte, die
hoofdzakelijk ondernomen werden, om de
groote massa aan het lijntje te houden.

Daardoor werd hun immers de gelegen-
heid geboden om hun energie te stalen en
met opoffering van al hun krachten voor
een bepaalde zaak op te komen. Want deze
vaardigheden moesten aanwezig zijn, wilde
men zich van hen bedienen bij 't beraamde
verzet tegen 't Oostenrijksche regime. Fei-
telijk droeg ook de organisatie der tweede
bende een militair karakter, zooals we later
nog zullen zien. .

IV. DE INBRAKEN VAN DE TWEEDE
BOKKERIJDERSBENDE.

Gedurende de zevenjarige oorlog, die in
1756 was uitgebroken, kwamen talrijke de-
serteurs en invalide soldaten uit de verschil-

lende legerkampen in onze streek terecht.
Deze vermeerderden nog het groot getal
eigen bedelaars en vagebonden en rotten
weldra met de overgebleven leden 39) van de

39) Zoo als men kan aantoonen behoorden de
volgende schurken tot de beide benden: Uit
Übach: Adolf S. en Peter P; uit Merkstein: Hans
Peter C., vulgo "Crichel", Niclaes R. de oude,
Baltus Kirchhoffs, Frans Heinrich V. vulgo de
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eerste bende samen. Het opnieuw uitbreken
van de runderpest, afkomstig uit Frankrijk,
deed de veestapel sterk terugloopen, zonder
dat de overheden een krachtig middel kon-
den vinden ter bestrijding van deze ver-
schrikkelijke ziekte. Daardoor nam de ar-
moede en ellende van de zwaar geteisterde
bevolking, die zich nog niet van de pijnen
en wonden van de Oostenrijksche Successie-
oorlog geheel had hersteld, nog toe. Het was
dus voor den organisator van de tweede
bende, den chirurg Joseph Kirchhoffs, die,
zooals we zagen, in 1753 naar zijn geboorte-
land was teruggekeerd, maar 'n kleinigheid,
om de troep ontevredenen en voortvluchtige
soldaten onder zijn leiding te verzamelen.

Kort na 1760 valt dan ook het onheilspe~-
lend optreden van de z.g.n. tweede bokke-
rijdersbende, op wier rekening negen zware
inbraken staan. We zullen ze hier in chrono-

logische volgorde nade~ bespreken.

Inbraak in de boerderij "an der Handt"
in het land ter Heyden.

Deze belangrijke inbraak had plaats in de
nacht van 19 op 20 Januari 1762 in de boer-
derij "an der Handt", tusschen Richterich
en Laurensberg, waar ook een herberg lag.
Volgens gewoonte trokken de roovers, na
hun onderneming in alle bijzonderheden te
hebben besproken, in verschillende troepen
naar het land ter Heyden. De roovers uit
Übach haalden die van Merkstein af en
trokken met een deel van hen langs de

molen 4°) van Baalsbruggen, de Worm over,
dan langs de abdij Kloosterrade over Cool-
bergh naar de z.g.n. "haendornghen", een
alleenstaande boom, diè volgens afspraak
met de andere bendeleden als verzamel-

plaats diende. Een tweede troep trok van
Merkstein door Herzogenrath, waar men
zich aansloot bij de bandieten, die zich daar
bevonden. Bij de Beckenberg sloten die van
Kerkrade zich bij hen aan, en nu marcheer-
den.allen tezamen naar <Ie "haendornghen",
waar zij de eerste afdeeling ontmoetten.

1.

"Cüpper" en Merten S.; uit Kerkrade: Alexander
R., die uit Eygelshoven daarheen verhuisd was.

4()) Deze molen, eigendom van de abdij Kloos-
terrade, ligt onder Kerkrade vlak bij de Duitsche
grens.



Vervolgens begaven zich de dieven naar de
hoeve, en zetten rondom in een wijde kring
wachtposten uit. Baltus Kirchhoffs, de leider
van de inbraak, probeerde met de wevers uit
Übach de huisdeur te forceeren. Maar dit

lukte niet, zoodat men zich gedwongen zag
de zware deur met een houtblok te ram-

meien. De huiseigenaar Martin Schröder, die
kort na de inbraak door den Voogd en drie

schepenen van de rechtbank van Richterich
van ambtswege aan 'n verhoor onderworpen
werd aangaande de gebeurtenissen van die
verschrikkelijke nacht, verklaart hierover het
volgende onder eed:

Tusschen 12 en 1 uur 's nachts werd de

huisdeur, die gesloten en veiligheidshalve
nog met een zware balk gegrendeld was, met
zulk een geweld gerammeid, dat zij uit de
scharnieren viel. Door het lawaai werd hij

wakker, sprong vlug uit zijn bed en zag nu
8 kerels in zijn huis staan. Hij liep toen in
zijn slaapkamer terug en sloot snel de deur.
Door een opening zag hij nu hoe 4 inbrekers
een bank gingen halen, om ook de deur van
zijn slaapkamer in te loop en. Toen ze hierin
niet slaagden, commandeerde er één: "An-
dere Instrumenten her"! Nu begonnen zij met
'n houweel, dat zij in het voorhuis gevonden
hadden, de deur in te slaan. Omdat hij nu
de deur met alle hem ten dienste staande

krachten van binnen dichthield, ging er een
half uur voorbij, voordat de deur boven het
slot opengebroken was. Nu stak een van de
kerels zIjn hand, waarin hij een revolver
hield, door de opening en schreeuwde woe-
dend: " Canaille, mach die Thür auff oder
ich schiess dir, dass dir der Dampff zum
Hals hinauss kombt!" Omdat nu ook een

tweede ra over zijn hand, met een revolver
erin, door de deur stak, zag hij in, dat iedere
tegenstand nutteloos was, en onder aanroe-
ping van de heiligen zeide hij, dat zij maar
rustig moesten zijn, hij zou wel opendoen.
Toen drongen 4 mannen de kamer binnen
en vielen op hem aan; drie andere overvielen
zijn vrouw. Zij bonden hem vast en
schreeuwden, dat zij zijn geld wilden heb-
ben. Daarop sleepte men hem naar de keu-
ken, bond zijn armen en beenen vast; ze
stieten, sloegen en trapten hem verschrikke-
lijk. Vervolgens braken de inbrekers alle
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kisten en kasten open en stalen, wat zij
vonden. Hij had in het geheel 20 à 25 roovers
gezien, ook kende hij eenige van aanzien,
kon echter niemand met name noemen. Er

was een kleine gedrongen persoon bij, die
een zwarte doek voor zijn gezicht had; ook
droeg hij zijn eigen haar (dus geen pruik) en
een grijze jas. Twee andere kerels, één met
een blauwe kiel, hielden de heele tijd hun
revolvers op hem gericht. Schröder klaagde
over hevige pijn in het geheele lichaam en
verklaarde, dat hij nog steeds ziek was van
de vele slagen en trappen, die hem die on-
menschen hadden gegeven.

De vrouw van den overvallene, Maria Ka-
tharina Bischoff, kon nauwkeurig aangeven,
wat gestolen was. V olgens haar zeggen,
stalen de dieven haar zilveren oorringen en
haarspelden. .Toen braken zij een kastje
open, waaruit zij aan goudgeld stalen: Spaan-
sche en Fransche pistolen, eenige Sonnen-
louis d'ors en dukaten, en aan zilvergeld:
kroon daalders, Fransche guldens, paardjes,
drielingen en andere munten. Ook waren er
een paar geldstukken bij met gaten, die men
haar man als kerkmeester in het laatste jaar

aangesmeerd had. De juiste waarde kon zij
niet aangeven; het zou echter veel en mooi
geld geweest zijn. Uit een kamer, achter de
keuken gelegen, stalen de dieven 23 rijks-
daalders, drie met zilver beslagen kerkboe-
ken, een zilveren ketting, twee gouden rin-
gen, een zilveren snuifdoos, een Agnus Dei,
veel linnengoed: 'n groot aantal tafellakens,
servetten, handdoeken, zakdoeken, halsdoe-
ken geweven uit netelgaren; van haar man
de hoed en 'n hertslederen broek met 9 à 10

rijksdaalders, zijden zakdoeken, tinnen scho-
tels en borden, en een halve zijde spek.
Bovendien sloegen de schurken de wijnkan
met de er bij behoorende glazen stuk. Zij
kende niemand van de dieven; zij droegen
bruine, blauwe, grijze en witten kielen. Eén
had een muts op zooals de Franschen ze
gewoonlijk in de kwartieren droegen. Toen
nu de menschen in Berg 41) ten gevolge van
het lawaai wakker werden en op de klok

41) Dit Berg, dat tegenwoordig nog zoo bij de
bevolking heet, is Laurensberg bij Aken.



sloegen 02), gaf een van de roovers het com-
mando: "Marsch fort!" Maar toen er zich
nog twee in de kamer bevonden en in Berg
voor de tweede keer op de klok werd ge-
slagen, snelden ze onder de uitroep: "Ge-
schwind fort!" het huis uit. Op de straat
dronken de dieven nog cen flesch brandewijn
uit, die ze uit het huis hadden meegenomen
en lieten de leege flesch buiten staan.

Nadere onthullingen deed nog het dienst-
meisje Maria Katharina Langohr: 5 mannen
met een spintlicht '") drongen haar slaap-
kamer binnen, boeiden haar en wierpen haar
uit het bed. Eén, met een zwarte doek voor
zijn gezicht, vroeg haar, waar het echtpaar
het geld bewaarde; ook moest zij het hare
afgeven. Het dienstmeisje verklaarde, dat zij
het niet wist en dat zij zelf geen geld had.
Vervolgens voegde zij er aan toe: "Wo
kannst du mir das thun, da ich gestern dir
noch ein Stank 40) Bier gezappt und du hier
getrunken hast?" Want deze roover had de
vorige dag in het huis van Schröder nog twee
glazen bier gedronken, waarvan zij er een
getapt had. De roover vroeg haar nu:
"Kennst du mich?", waarop het meisje ant-
woordde: "Freilich kenne ich dich; habe ich
ja gestern dir Bier gezapfet!" Hierna sloeg
de onverlaat haar met een houten knuppel
op het hoofd. Toen hij haar nog eens wilde
slaan, verhinderde een ander dit en kwam
tusschen beide. Vervolgens gingen ze naar
de slaapkamer van haar baas. Het meisje
rukte nu zoolang aan haar boeien, totdat het
haar lukte zich los te maken. Zij ging toen
op een tafel staan, opende het raam en be-
gon uit volle borst om hulp te roepen. Toen
kwamen de vijf kerels weer terug en trokken
haar naar beneden. Eén van hen zette zijn
knie op haar borst, terwijl de anderen haar
opnieuw vastbonden, mishandelden en toe-
riepen: "Ou dausent Sakrament, willst du
nich schweigen, so wollen wir dich kapott
machen oder die Zung aus dem Hals schney-
den!" En inderdaad, één van hen greep met

02) In de oude tijd werd bij brand of oproer
de klok niet geluid, maar er werd op de klok ge-
slagen. V gl. ook de uitdrukking, stormklok.

43) Spintlichten zijn dunne waskaarsen.
") Stank = "Stange". De uitdrukking is nog

heden in gebruik. Een "Stange" is een hoog, smal,
cylindervormig glas.
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zijn hand in zijn zak om zijn mes te zoeken,
terwijl hij met de andere hand de tong van
de ongelukkige uit haar mond trok. Maar een
andere kerel met 'n blauwe jas en bruin
vest, trok den woesteling terug, trapte het
meisje, dat op de grond slag meerdere malen
in 't gezicht en zei: "Jetzt lass die Canaillen
liegen, sie hat genug!" Voordat zij weg-
gingen stalen zij bij het dienstmeisje 5 trek-
mutsen, 3 halsdoeken, kleeren en een zilveren
kruis, alles tezamen genomen ter waarde
van 6 rijksdaalders. De knecht Joseph Groo-
ten was gedurende de inbraak afwezig. Toen
de bandieten wegtrokken ontstond op de
straat nog een tumult, omdat men meende,
dat de knecht was teruggekeerd. Maar dat
was niet 't geval. De dieven trokken weer
af in twee afzonderlijke afdeelingen, omdat
men geen opzien wilde baren.

2. Inbraak in de brouwerij te TVinandsrade

in het land van Valkenburg.

Drie maanden later, in de nacht van 19 op
20 April 1762 pleegde de bende een groote
inbraak in de brouwerij te Winandsrade in
het land van Valken burg. De huiseigenaar,
die ook een winkel had, heette Hendrik
Ritzen. De aanslag werd bij 't kapelletje in
't Kratzbusch, niet ver van Broichhausen, be-
raamd en grondig in alle bijzonderheden be-
sproken.

Nadat de huisdeur met geweld was ge-
opend, drongen de dieven het huis binnen
en kwamen tot voor de keukendeur, die ge-
sloten was. Men probeerde deze te forcee-
ren. Door de tamelijk krachtige stooten
werd de huiseigenaar Hendrik Ritzen, een
man van ongeveer 33 jaar, wakker. Hij
sprong op en riep zijn dienstmeid Aldegun-
dis Drummen toe, dat er dieven in huis wa-
ren. Toen hij nu hoorde, hoe men moeite
deed om met geweld de keukendeur open te
breken, snelde hij toe en loste een schot
door de deur, in de hoop dat hij de dieven
kon verjagen. Maar deze hielden niet op de
keukendeur met alle mogelijke instrumenten
te bewerken, totdat deze eindelijk bezweek
en de inbrekers de keuken binnenstormden.

Ritzen, die dat had zien aankomen, trok



zich in een kamer achter de keuken terug,

terwijl de roovers hem nog drie kogels ach-
terna zonden, zonder hem evenwel te tref-
fen. Hierna trok zich de dappere man in
een derde kamer terug, waarvan hij de deur
zorgvuldig grendelde. Toch kon hij niet ver-
hinderen, dat de inbrekers ook deze deur

met groot geweld openbraken en nu de bin-
nenvertrekken binnendrongen, waar zich be-
halve Ritzen ook nog zijn vrouw Anna Ger-
trud Wetzeis, en de reeds genoemde dienst-
meid Aldegond Drummen bevonden. Deze
probeerden, terwijl Ritzen nog de deur
trachtte te verdedigen, een raam te openen
en de buren te hulp te roepen. Maar de roo-
vers, die buiten op wacht stonden, sloegen
zoo hevig tegen de vensters, dat de ruiten
braken en de vrouwen hun plan moesten

opgeven. Zoo gebeurde het, dat de dieven
in de kamer kwamen en zich op de drie
aanwezigen wierpen.

Men greep hen, wierp hen met 't gezicht
op de vloer en mishandelde hen op 'n vree-
selijke wijze. Ritzen zag meer dan twintig
bandieten, met doeken voor hun gezicht,
die kisten en kasten openbraken en alles
stalen, dat onder hun bereik kwam. Eén van
de inbrekers meende hij herkend te hebben,
en wel een zekeren Andries, die te Heerlen
"aen de linde" woonde, den zoon van een
oude vroedvrouw. Hij was met een vreemde
vrouw gehuwd en had 2 zusters, die ook
vroedvrouw waren. Hij meende laatstge-
noemde aan zijn stem herkend te hebben,
want hij kon hem niet zien, omdat hij met
zijn gezicht op de grond lag. De stem kwam
hem in ieder geval zeer bekend voor, te-
meer, daar hij vroeger veel met dezen An-
dries verkeerd en in Heerlen in de buurt

van hem gewoond had. Deze man mishan-
delde den huisheer het meest en dreigde
hem zelfs te ontmannen, wanneer hij niet

zou aangeven waar zijn geld en de waarde-
volle voorwerpen zich bevonden. De dieven
maakten hier 'n rijke buit: Uit een kist in
de kleine kamer namen ze een carolin, 6

halve carolinen, 5 kronen en 5 à 6 pattacons
in kleingeld. Verder stalen ze er linnengoed
en kleeren. In de groote kamer roofden ze
aan geld 6 tot 7 pattacons, linnengoed en
kleeren, waaronder 2 dozijn hemden voor
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mannen en vele hemden voor vrouwen, ver-

der twee goudcn kruisen en een zilveren. Zij
doorsnuffelden alles, zelfs het stroo van het
bed, waarin zij nog 15 tot 16 pattacons in
een gouden doos vonden. Vervolgens dron-
gen ze ook de winkel binnen. Aan geld sta-
len de dieven hier ongevcer 25 mark in
Akensche "Buschen" (= koperen munten);
bovendien namen zij nog waren mee als ga-
lons, hemden, linnen, lakmoes en nog 5 tot
6 gulden in een zakje. In het geheel schatte
Ritzen de waarde van de gestolen effecten

op 1500 gulden. Bij de inbraak bedienden
zich de roovers van de Hoogduitsche taal,

die zij evenwel gebroken spraken. Zij gaven
elkaar militaire titels en spraken elkaar aan

met generaal, overste, kapitein 'en luitenant.
Bij het doorzoeken van de woning vonden
zij ook het vaandel van de schutters, dat in
het huis van'Ritzen werd bewaard.

Zij lachten en zeiden, dat het jammer was,
dat zij hun vaandeldrager niet bij zich had-
den. Bij de inbraak was het heele huis ver-
licht; want de dieven hadden groote spint-
lichten meegebracht, waarvan zij zich bij het
doorzoeken van de brouwerij bedienden.

Eenige tijd na de diefstal kwam Ritzen
naar Palenberg 4"), gelegen bij Marienberg.
Hier gaf hem een zekere Marie Gottschalk
zijn kwitantieboekj e met 2 obligaties terug.
Dit had de vrouw volgens ha.ar zeggen in
het Kratzbusch gevonden; zij bracht den
brouwer ook naar die plaats en toen hij daar
rondkeek, ontdekte hij hier nog eenige pak-
jes lakmoes, die men bij de inbraak gestolen
had. Verder verklaarde Ritzen bij een ver-
hoor door de rechtbank, dat hij in Wijk bij
Maastricht in een uitdragerij naast het nieu-
we kloostertje zijn hoed had gevonden. Hij
had den uitdrager ter verantwoording ge-
roepen, en die vertelde hem, dat hij de hoed
in de barakken van een hem bekenden sol-

daat gekocht had. Ook vertelde men Ritzen,
dat een zekere Hendrik, in de volksmond
meestal Villers Driek 46) genoemd, die vroe-
ger te Trips bij Geilenkirchen, nu bij Wi-
nandus Merckelbagh te Heerlen in de buurt

4") Bedoeld is het Duitsche Palenberg, spoor-
wegstation aan de lijn Herzogenrath-Geilenkirchen.

46) De man was dus een abdecker (= vilder).



van het kerkhof woonde, 's morgens bij
zonsopgang eenige uren na de diefstal alle

omstandigheden van de inbraak uitvoerig
verteld had en er aan toegevoegd had, dat
Ritzen te veel gezegd had; anders zou hij
nog een deel van zijn geld behouden heb-
ben. De vrouw van Hendrik Ritzen was

evenals haar man geboeid en met het ge-
zicht op de vloer geworpen. Toen zij haar
hoofd een weinig omdraaide, zag zij in de
kamer er naast een man bij de kast staan.
Hij was niet bijzonder groot, had 'n gedron-
gen postuur en droeg een blauwe kiel. Zij
meende dat het de vilder Willem van Lom-

mersbergh was, die bij het Heckerbusch
woonde, maar zij kon dit niet met zeker-

heid zeggen, omdat zij hem niet in het ge-
zicht kon zien.

De bandieten hadden ook het dienstmeisje
geboeid, op bed geworpen en met dekens
en kussens toegedekt. Volgens haar mee-
ning spraken de inbrekers slecht Hoog-
duitsch. Ook het meisje werd bestolen. Zij
raakte haar spaarcenten, kleeren en linnen-
goed kwijt. .

In de protocollen van het proces gaven
de afzonderlijke dieven nog nadere bijzon-
derheden over deze groote rooftocht: O.a.
had Thysgen S. uit Merkstein, vulgo de
"Weckenbecker" zich bij Baltus verontschul-
digd, dat hij niet aan de tocht kon deelne-
men, omdat hij naar Kornelimünster 47)

moest gaan. Baltus wilde deze verontschul-
diging niet aannemen en beval hem onder
alle omstandigheden hen achterna te komen.

Hoewel nu de \Veckenbecker zijn voorne-
men toch uitvoerde en van Merkstein over

Aken naar Kornelimünster ging en weer
terugkeerde, hetgeen altijd 9 uur gaans was,
trok hij onmiddellijk na zijn terugkeer z'n
kameraden, die reeds onderweg waren, ach-
terna. Hij ging de Vivat binnen, waar Lis-

47) Kornelimünster ligt ten Zuiden van Aken,
in de huidige Landkreis Aken. Het bezat een
oude abdij door Lodewijk de Vroome gesticht;
haar eerste abt was de H. Benedictus van Aniane
(Monasterium Sancti Cornelii ad Indam). De abt
was Duitsch rijksvorst en had het recht, bij ont-
stentenis van den aartsbisschop van Keulen den
keizer te kronen. Kornelimünster was en is ook
thans nog een beroemde bedevaartplaats. Bekend
is ook daar de heiligdomsvaart, die in dezelfde
tijd plaats heeft als die van Aken.
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beth, de dochter van den waard, in naam
van haar vader meedeelde, dat hij zich
moest haasten; de gezellen zouden in Broich-
hausen in de herberg van den slager Frans
Willem op hem wachten. Inderdaad trof de

"Weckenbecker" daar zijn medeplichtigen
aan en ging met hen door de hei naar Wi-
nandsrade.

Alles tezamen genomen was dat minstens
13 uur gaans, en het is daarom ook niet te
verwonderen, dat hij na de inbraak zoo moe
en uitgeput was, dat hij niet mee kon terug-
keeren, maar bij een kennis overnachtte.

De andere dieven namen voor het grootste
deel op hun terugweg hun intrek in de her-
berg van den slager Frans Willem in Broich-
hausen. Daar werd brandewijn gedronken,
de buit gesorteerd en het baar geld geteld.
Bij het Klatzbosch kwamen de roovers, die
naar huis terugkeerdeny een kar met men-
schen tegen. Om niet herkend te worden,
verborgen zij zich in het bosch. Bij dit voor-
val verloor Peter' P. het boekje met de obli-
gaties van Ritzen, en eenige pakjes lakmoes,
die later, zooals wij reeds zagen, werden
gevonden.

3. Inbraak bij Johann Reinartz in de bank
Ûbach.

Deze rooftocht heeft plaats in 1763 en wel
in de nacht tusschen de tweede Zaterdag
voor Paschen en de Zondag Judica. Men
verzamelt zich in het naburige Schiebusch.
Dan naderen de dieven de hoeve. Eerst pro-
beert men de deur met behulp van een
ploeg-kouter te openen. Als dit te lang
duurt, rammeien Teekelen Kobus uit Übach

en eenigen uit Gulik de deur met een groot
stuk beukenhout. Baltus haalt een spintlicht
voor de dag en licht hen bij het werk bij.
N adat de deur opengebroken is, dringen
Baltus, Crichel, de 3 S. uit Merkstein en ver-
schillend en uit Übach het huis binnen. De

huiseigenaar, die ziek te bed ligt, roept
luide om hulp, werpt een kist voor de deur
van zijn kamer, om de roovers bij het bin-
nendringen te hinderen, en lost ook eenige
schoten op de inbrekers. Dezen laten zich

niet afschrikken; zij breken de deur open,



boeien, knevelen en mishandelen den eige-
naar, zijn vrouw, dochter en schoonmoeder.
Vervolgens beginnen ze kasten en kisten
open te breken en leeg te plunderen. Door
het tumult is men echter in het naburige
Übach opmerkzaam geworden en men luidt
de stormklok. Nu rent Lennert Louppen uit
Groenstraat naar zijn kameraden in het huis
en roept: "Het slaet op de klock! Marsch
uyt!" Ondertusschen snellen ook de buren
uit übach toe en de roovers, die bij hun
werk gestoord zijn, slaan met een deel van
de buit zoo snel mogelijk op de vlucht. La-
ter is de buit op 10 rijksdaalders geschat. Zij
gaan in de richting van het naburige Schie-
busch. Onderweg schiet Baltus op de ach-
tervolgers, die de inbrekers niet kunnen in-
halen. De 3 S. uit Merkstein hebben zelfs

de stoutmoedigheid om zich bij de achter-
volgers aan te sluiten en roepen deze toe:
"Kommt mit! Aen het velt sind die
Schelme!" Ook de "Pruiss" maakt rechtsom-
keer en gaat met het geweer in de hand op
het huis af, alsof hij de overvallen en wil
helpen.

Jaren daarna verklaarde de weduwe van

den intusschen overleden Johann Reinartz,
Katrin Corvers, onder eede voor de recht-
bank van Übach, dat men haar ernstig be-
dreigd had. Een van de roovers had haar
man het mes op de keel gezet en geroepen:
"Seg, hondt waer die 400 Carolins syn, an-
ders brenge ik digh hiermede om het leven!"
Ook hadden de onmenschen haar schoon-

moeder vreeselijk geslagen en van haar ver-
langd, dat zij haar geld zou afgeven. Doch
deze had gezegd, dat haar geld niet hier in
huis was, maar dat het zich bij haar zoon
Gabriel 48) bevond.

Gelukkig had op dit oogenblik de klok
geluid, en de roovers hadden onder de uit-

roep: "Manschappe heraus!" het hazepad
gekozen. De vrouw meende onder de inbre-
kers den zoon van den slager Frans Willem
uit Broichhausen herkend te hebben, even-
eens ook de vrouw van Baltus Kirchhoffs

uit Merkstein. Laatstgenoemde had zij aan

48) Zooals later bleek, was deze Gabric1 R.
zelf een bokkerijder. Hij nam ook deel aan de
inbraak bij zijn broer en zijn moeder. en werd
op 15 Oct. 1771 terechtgesteld.

209

haar stem herkend, toen zij bij het open-
breken van een kist, waarin zich driemark-
stukken bevonden, uitriep: "Mijn heer, hier
syn dryers!" Verder verklaarde ze nog, dat
na de vlucht van de dieven het eerst haar

zwager Gabriel R. bij hen gekomen was en
gevraagd had, wat er toch te doen was. Deze
behoorde, zooals later tijdens het onderzoek
bleek, tot de bende en had aan de inbraak
in het huis van haar broer deelgenomen.

4. De inbraak in de abdij van Kloosterrade.

Op de tweede Zaterdag na Paschen 1763
bracht de bende een bezoek aan de abdij
Kloosterrade. Op de avond van hun onder-
neming verzamelden zich de deelnemers bij
de St. Lennertsberg bij de kapel, die daar
gelegen is 49). Baltus hield hier een toespraak
e'n liet alle aanwezigen zweren, of de eed
hernieuwen. Men trekt dan op en wel in
twee groepen om geen opschudding in Her-
zogenrath te veroorzaken. Terwijl de eene
groep door het stadje trekt, dat in nachte-
lijke rust verzonken ligt, gaat de andere
groep bij de Daelemer hoeve over de \V orm,
en zoo naderen ze de abdij, waar ze zich
weer vereenigen. .

Allereerst zet men de wachtposten uit en
wel bij de slagboom aan de Haspel in de
richting van Herzogenrath, bij' de Sichel-
weide en bij de vijvers. Frans Hendrik V.,
vulgo de "Küpper", afkomstig uit Kerkrade
en wonend in Merkstein, heeft de leiding.
Deze was 19 jaar lang in de abdij als kuiper
en wagenmaker werkzaam en had er de naam
een goede en betrouwbare arbeider te zijn.
Hij leidt z'n kameraden naar de pomp
of de waterpoort, terzijde van de vijvers
gelegen, waar de kloosterknechts met de

49) De St. Leonardskapel op de naar haar ge-
noemde Leonardsberg. lag ten Oosten van Her-
zogenrath boven het tegenwoordige station. Daar
werd vaker door koorheeren van Kloosterrade in
de open lucht gepredikt. Ten tijde van de bokke-
rijders kreeg het oude kerkje een slechte naam.
(V gl. de afbeelding: Eed van de bokkerijders bij
de St. Leonardskapel). Bij de kapel hielden name-
lijk de leden der be:;de nachtelijke bijeenkomsten.
Tengevolge daarvan werd de kapel op bevel van
de Oostenrijksche regeering afgebroken en in de
plaats daarvan een groote galg met steenen voet-
stuk opgericht.
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paarden heengingen om deze daar te laten
zwemmen. "Comt maer", zegt V. opgeruimd
tot de dieven, die hem volgden, "ik weet
well, waer wir sullen incoemen!"

Dan klautert hij het eerst over de muur;
Baltus en de anderen volgen hem. In het
klooster aangekomen, slagen de inbrekers er
ondanks al hun moeiten niet in de deur, die

naar de schatkamer leidt, open te breken en
de daar bewaarde gouden voorwerpen, die
bij de diensten in de kerk gebruikt worden,
te stelen. Men maakt slechts een beetje lin-

nengoed buit en moet tenslotte teleurgesteld
heengaan. De terugtocht geschiedt door het
Raubusch. Hier splitst zich de bende weer
en de afzonderlijke troepen keeren door
en om Herzogenrath naar huis terug.

5. De beide inbraken te Würm bij Lindern 5°)
in het land Gulik.

Deze rooftocht had plaats in de nacht
van 12 op 13 Dec. 1763 en was wel de voor-
naamste van alle, die de bende. ondernam.
Ook had men daarbij de langste weg af te
leggen. Men trok in drie afzonderlijke afdee-
lingen op en marcheerde over Übach, W or-
cken, Immendorf en Prummern. Aan deze
rooftocht nam bovendien ook de heele ben-

de deel. Vóór Würm, waar de afzonderlijke
groepen elkaar ontmoetten, liet Baltus
Kirchhoffs, die zooals altijd de leiding had,
de heele bende halt houden, haalde een
boekje te voorschijn en las bij het licht van
'n dievenlantaarn de namen van de metge-
zellen voor, om te zien of ook alle opgeroe-
penen verschenen waren. Hier blijkt duide-
lijk het militaire karakter van de bende. Na
dit onderzoek ging men aan 't werk. De in-
braak had tegelijkertijd in twee naburige
hoeven plaats, die eigendom waren van de
landbouwers Stephan Rintgens en Johan
Willem Goertz, en speelde zich als volgt af:

Het zal kort na middernacht geweest zijn,
toen de hoogbejaarde boer Stephan Rint-
gens, die met zijn vrouw Marie Kathrin
Lehnen in bed lag, door een helsch lawaai

5°) Lindern is een spoorwegstation ten Noorden
van Geilenkirchen. Hier loopt 'n zijlijn naar
Heinsberg.
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wakker werd. De dieven hadden namelijk
de poort met een stuk boom opengestooten,
zoodat deze uit haar hengels viel. Nog
voordat de 67-jarige Rintgens eigenlijk wist,
wat er gebeurd was, drongen de misdadigers
al zijn slaapkamer binnen, wierpen zich op
hem, trokken hem bij zijn haren uit bed en
wierpen hem op de vloer. Vervolgens boei-
den en knevelden zij den ouden man, trap-
ten en sloegen hem, zoodat hij vele wonden
opliep, vooral aan zijn hoofd. Ondertusschen
hadden anderen zijn vrouw Maria Kathrin
Lehnen gekneveld en aan handen en voeten
geboeid; ze sloegen haar op de borst en in
het gezicht, lieten haar echter op het bed
liggen, terwijl zij haar geheel met kussens
bedekten. .

Vervolgens staken ze de spintlichten aan,
die ze hadden meegebracht, en begonnen
kisten en kasten open té breken en te door-
snuffelen, waarbij zij alles door elkaar gooi-
den. Zij spraken hierbij hoogduitsch en los-
ten bij de plundering herhaaldelijk geweer-
schoten. Tengevolge van het tumult en ge-
schreeuw werd men in de buurt opmerk-
zaam en er vielen meerdere schoten. Toen

renden de dieven de kamer uit, om te zien,
wat er aan de hand was. Zij gaven zich uit
voor Keurpaltsers en riepen met luide stem:
"Vivat Churpfalz!" Een van hen riep: "Cor-
poral heraus, wacht nimb dich in achtl"
Spoedig daarna kwamen ze weer naar bin-
nen en gingen door met plunderen. Zij ge-
bruikten over 't algemeen veel militaire uit-
drukkingen, zoodat men de indruk kreeg,
dat men hier met soldaten te doen had. Som-

migen spraken ook 'n taal, die de over-
vallenen niet verstonden. De roovers droe-

gen voor 't meerendeel blauwe kleeren,
eenige hadden Fransche huzarenmutsen,
weer andere hooge laarzen met sporen.
Verschillend en hadden doeken voor hun ge-
zicht, om zich zoo onkenbaar te maken.

Terzelfder tijd, dat zich dit in 't huis van
Rintgens afspeelde, drongen andere roovers
het naburige huis van Johan vVillem Goerz
binnen. Hier kwamen de dieven van achte-

ren binnen, nadat ze twee deuren openge-
broken hadden. Vlug sprong de jonge boer
uit bed en wilde de slaapkamerdeur dicht
houden. Maar het was reeds te laat; want



op hetzelfde oogenblik viel de heele troep
de kamer binnen en wierp zich op de beide
echtgenoot en. Men greep den man bij zijn
haren, wierp hem tegen de grond en bond
hem handen en voeten op zijn rug. De jonge
vrouw van Goerz, de 25-jarige Anna Marie
Peters, boeiden de misdadigers eveneens,
maar ze lieten haar op het bed liggen.

Vervolgens braken ze kasten en kisten
open en begonnen alles te doorzoeken.
Hierbij roofden ze uit een groote kast een
menigte geld: kroon daalders, Fransche gul-
dens, ducaten, alles tezamen genomen ter
waarde van ongeveer 100 rijksdaalders. In
een klein kastje vonden ze nog 300 rijks-
daalders. Omdat zij meenden, dat er nog
meer geld in huis was, hielden ze den on-
gelukkigen huiseigenaar een brandende
kaars bij het onderlijf en wilden weten, waar
het andere geld was. Ook mishandelden de
onmenschen de jonge vrouw Anna Maria
Peters op 'n ruwe en schaamtelooze manier.
Zij werd herhaaldelijk geslagen en getrapt;
vervolgens nam men haar de gouden ringen
die ze aan haar vingers droeg, met geweld
af, alsook een gouden kruis dat zij om haar
hals had. Omdat men veel moeite had met
't uittrekken van een ring, bedreigden de
bandieten de arme vrouw; en een van hen,
wien het blijkbaar te lang duurde, voordat
de ring van de vinger was, riep met drei-
gende stem: "Schneidet doch der Canaillen
die Hand ab!"

En mderdaad sloegen zij haar ook met de
rug van een groot mes op de vingers. Toen
dan de roovers eindelijk met veel moeite de
ring hadden uitgetrokken, wilden ze nog
van de vrouw weten, waar het geld bewaard
werd. Zij pakten haar nu ruw aan en dreig-
den haar de borst met het mes af te snijden,
onder de woorden: "Ou Canaille weisst, wo
das Geld ist!"

In doodsangst riep de gekwelde vrouw uit:
"Haltet ein! Es liegt drüben in dem Käst-
chen!" Toen lieten de wreedaards haar los
en braken het kastje open, waarin zich goud-
geld bevond. Hierbij kregen de boeven onder
elkaar ruzie. Eén van hen had een gedeelte
van het geld genomen' en wilde het stiekum
in zijn' zak steken. Maar zijn kameraden
zagen dat; zij grepen hem op de plaats vast
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en dwongen hem onder de woorden: "Her-
aus damit!" het weggenomen geld weer terug
te geven.

Bij deze rooftocht maakten de dieven veel
buit. Bij Stephan Rintgens: 2 zilveren lepels,
een zilveren l'eau de Lorraine-fleschje (reuk-
fleschje), 3 gouden ringen, 2 paar zilveren
schoengespen, een zeldzaam kroondaalder-

. stuk, voorstellend de bruiloft te Kanaän, en
aan baar geld meer dan 100 rijksdaalders.
Van zijn vrouw stalen ze: 2 zilveren oor-
ringen, een met zilver beslagen kerkboek
met de initialen van de namen der echt-
genooten, 2 zilveren knoopen, een ring, ver-
der nog veel linnengoed en kleeren. Bij
Johan Willem Goerz roofden ze: zilveren
vorken, een zilveren stempel, een zilveren
l'eau de Lorraine-fleschje, een zilveren vin-
gerhoed, 2 zilveren kruisen, 2 zilveren oor-
ringen, 2 zilveren halskettingen, 3 ringen, een
half dozijn zilveren knoopen, 2 gouden krui-
sen, 2 gouden oorringen, 2 gouden ringen,
een geweer, veel linnengoed en kleeding-
stukken en aan baar geld meer dan 400 rijks-
daalders in kroondaalders, Fransche guldens
en ducaten.'

Ook van de vier vrouwen, die mede tot
het huishouden van de beide huiseigenaars
behoorden, stalen de dieven, wat zij vonden.
De bijna 80-jarige weduwe Sibilla Dohmen
ontroofden ze haar zilveren Qorringen, de
trouwring, linnengoed en kleeren. Voor het
overige takelden de woestelingen de oude
vrouw leelijk toe: zij schoten door het raam
van haar slaapkamer, duwden de deur open
en boeiden de vrouw, die over het heele
lichaam sidderde van angst. Maar toen bui-
ten geschoten werd, liepen allen naar buiten,
maar keerden spoedig weer terug en sleep-
ten onder de uitroep: "Die alte Canaille ist
los!" de oude vrouw bij de haren uit haar
bed, boeiden haar aan armen en voeten en
lieten de beklagenswaardige vrouw in die
houding op de koude vloer liggen. Ook me-
juffrouw' Anna Maria Sistermans had het
hard te verantwoorden: zij was tegen mid-
dernacht door het tumult wakker geworden
en keek door het raam naar buiten. Daar
zag zij een kerel in een witte jas, die haar
wilde grijpen. In haar angst sloeg ze 't ven-
ster dicht en schreeuwde luidkeels om hulp.



Daarop ging een schot af en de schurken
braken de deur open. Men greep het meisje
bij het hoofd, sloeg haar neer, mishandelde
en boeide haar, zoodat zij zich niet meer be-
wegen kon. Dan namen ze haar de gouden
oorringen af en een gouden ring, die zij aan
een gouden ,ketting om haar hals droeg; een
tweede ring die zijn aan haar vinger had, pro-
beerden ze haar uit te trekken, hetgeen hen
echter niet lukte. Nu begonnen de dieven de
kamer te doorzoeken. Zij roofden hier 5 goud-
ducaten, een dubbel-pistool, een schildlouis
d'or en meer dan 11 rijksdaalders in zilver-
munten van verschillende valuta, een zilveren
snuifdoos, 2 zilveren Agnus Dei, verder lin-

nengoed en kleeren. Ook de beide dienst-
meisjes werden door de roovers mishandeld.
Het dienstmeisje Maria Elisabeth Tobey
sliep zoo vast, dat zij pas wakker werd, toen
de dieven haar in bed vastgrepen. Zij zeiden
haar dat zij moest zwijgen, anders zou zij on-
dervinden, wat met haar zou gebeuren. Toen
boeiden zij haar aan armen en beenen en
vroegen haar, waar de sleutels waren. Nadat
zij hen de plaats had aangewezèn, waar zij
bewaard werden, wierpen de kerels haar een
deken over het hoofd en lieten haar op bed
liggen. Men stal haar al het linnengoed en
alle kleeren, en aan baar geld 6 rijksdaal-
ders. Ook bij het dienstmeisje Maria Agnes
Mispelbaum drongen de dieven binnen. Zij
boeiden haar en vroegen haar, waar de knecht
was en hoeveel menschen er in huis waren.

Zij antwoordde: wanneer zij allen onscha-
delijk wilden maken, moesten ze 6 personen
vastbinden. Toen wierpen zij het dienst-
meisje de dekens over haar hoofd en stalen
haar linnengoed en kleeren.

Toen nu de roovers de buit hadden inge-

pakt, verlieten ze de huizen van de bestole-
nen. Eenige van hen, waaronder ook de
chirurg Kirchhoffs, waren te paard en haast-
ten zich naar huis. De anderen trokken af

in kleinere afdeelingen.
Het was een stikdondere nacht en de we-

gen waren doorweekt en moerassig door het
aanhoudende regenweer. Tengevolge daar-
van geraakte menigeen in de modder en
Leonard P. "met de laem handt" maakte
zich zoo vuil, dat hij de voorkeur er aan gaf
om maar midden in de nacht zijn intrek te
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nemen bij zijn oom in Grotenrath 51) en daar
te blijven slapen. Daar vertelde hij, dat hij
in de nacht was uitgeweest om te vrijen,
maar dat hij hierbij in de lI}odder was ge-
vallen.

Zooals de eerste bende bezocht ook de

tweede de pastorieën, waar men veel buit
hoopte te maken. Doch dit was niet het ge-
val, zooals de beide volgende inbraken aan-
toonen.

6. De overval in de pastorie te Hünsho-

ven 52).

De aanslag op de pastorie te Hünshoven
en den pastoor Matthias Heyendael, die men
in de nacht van 28 op 29 Mei 1770 pleegde,
werd eenige dagen van te voren besproken
in de reeds vaker verrpelde herberg Vivat
onder Übach. Veel stelde men zich van deze

onderneming voor en vooral hoopte men er
voorwerpen uit de kerk te bemachtigen. De
chirurg uit Herzogenrath nam, zooals ge-
woonlijk, te paard eraan deel, en verschil-

lende bokkerijders verklaarden voor he~ ge-
recht, dat zij het kleine paard van den chi-
rurg gezien hadden voor de huisdeur van de
pastorie, waar het aan de deurring was vast-
gebonden. De dieven probeerden door het
raam van een kleine slaapkamer achter de
zaal tot binnen in de pastorie door te drin-
gen. Tot dit doel namen zij uit het op de
tuin uitziende raam 6 ruiten uit de looden

omlijsting, waardoor een opening van meer
dan Pj2 voet ontstond. Nu konden de in-
brekers in deze kleine slaapkamer, die niet
gebruikt werd, naar binnen klauteren, en
vandaar in de daarnaast gelegen zaal en in
een kleine kamer, die tegenover de eerste
lag, binnendringen. Al deze vertrekken
stonden met elkaar in verbinding en de deu-
ren waren niet gesloten. Van uit de zaal
kwam nu een andere deur uit in de eigenlijke
pastorie. Deze was echter goed gesloten en

51) Grotenrath is een parochie dorp bij Geilen-
kirchen aan de Oostrand van de zoogenaamde
Teverner heide, die zich over de Hollandsche
grens tot Brunssum en Heerlen uitstrekt.

52) Hünshoven, een oude parochieplaats, is het
ten Oosten van de Worm gelegen deel van de
stad Geilenkirchen.



bovendien nog door twee sterke ijzeren
grendels gegrendeld. Alle pogingen van de
inbrekers om deze deur met behulp van een
ploegkouter open te breken, waren ver-
geefsch en zoo moesten zij zich wel beper-
ken tot het doorzoeken van de drie boven-
genoemde vertrekken. Hieruit is dan ook te
verklaren, dat de bewoners in het geheel
niet wakker werden en pas de volgende
morgen merkten, dat er ingebroken was. De
buit, die de schurken in handen viel, was
niet van beteekenis: Zij stalen uit de kleine
slaapkamer de blauwe zijden bedgordijnen
en de linnen lakens, kussensloopen en het
overtrek; het veeren bed lieten ze staan.
Verder roofden ze nog 3 zilveren theelepel-
tjes, een paar zilveren schoengespen, een
paar nieuwe schoenen, een stuk blauw da-
mast met zilveren rand, dat gemaakt was om
in de kerk te gebruiken, een zijden zakdoek,
2 paar linnen kousen en een suikertang. Bo-
vendien stond nog in een vertrek het jacht-
geweer van den pastoor, een geweer met
dubbele loop. Dit namen de dieven even-
eens mee. De volgende dag vond men het
geweer bij een steen en kruis bij de Lohehof.
De lade was geheel stukgeslagen en onbruik-
baar gemaakt, en de loop geheel omgebogen.
Toen men den pastoor het zeer beschadig-

, de geweer terugbracht, constateerde hij dat
het geladen was. Dit moest echter de dief
gedaan hebben; want pastoor Heyendael
wist heel goed, dat het ongeladen in zijn
kamer had gestaan. Ook vond men voor
het hui~ het ploegkouter, dat de dieven bij
de inbraak hadden gebruikt, benevens in
de kamer nog eenige half verbrande luci-
fers(!).

7. De inbraak in de pastorie te Hoengen,
in het land GIllik.

Eenige weken na de minder succesvolle
inbraak in Hünshoven bracht de bende in
de nacht van 21 op 22 Juni een bezoek aan
den pastoor van Hoengen in het ambt AI-
denhoven onder Gulik. Hier heeft Peter
Kirchhoffs, die immers als koster van de
parochiekerk aldaar in de pastorie goed de
weg kende, de leiding. Ook hier gtlan de
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roovers met groote handigheid te werk, zoo-
dat niemand van de bewoners wakker wordt.
De dieven maken in de middelste kamer
aan de boomgaard onder het raam een
groot gat, zoodat men daardoor gemakke-
lijk tot binnen in het huis kruipen kan.
Van de huishoudster van den pastoor, Mar-
garete Müller, stelen de roovers uit een ge-
sloten kist een gouden ring, een met zilver
beslagen kerkboek, aan geld 2 Fransche gul-
dens, een gulden in klein-munt, en verder
linnengoed en kleedingstukken. Uit de zaal
rooven zij een half dozijn messen en vorken,
6 porceleinen koppen met bloemen versierd
en met vergulde rand, verder nieuwe ser-
vetten, en linnengoed van den pastoor. Uit
de middelste kamer namen ze thee, suiker,
tabak, wierook en eenige hand~ en zakdoe-
ken mee. Het meest waardevolle, dat de die-
ven buit maken, is de vergulde zilveren, min-
stens 3 pond zware, monstrans, die de pas-
toor veiligheidshalve gewoonlijk in zijn huis
bewaarde. Hieraan hingen ook nog verschil-
lende waardevolle medailles, die eveneens
werden gestolen.

Zooals bij het verhoor bleek, gingen de
leiders vóór de inbraak naar het huis van den
koster. Baltus en de kuiper v., Crichel uit
Merkstein, alsook de haemmaecker Peter M.
uit Übach waren in de pastorie, terwijl de
anderen buiten op wacht stonden. Toen de
diefstal gepleegd was en de inbrekers weer
naar buiten kwamen, riep Baltus: "AlIons
ribsch!" Dit was het teeken, dat de dieven
hun posten moesten verlaten en zich bij de
troep voegen. Vervolgens ging Baltus met
andere kopstukken weer naar het huis van
zijn broer, den koster, waar men ook de buit
bij elkaar bracht. Hierna keerden ze terug.
In Alsdorf scheidde zich de chirurg, die,
zooals dat vaker het geval was, aan de roof-
tocht had deelgenomen in blauwe mantel,
zonder mouwen, gezeten op een klein zwart
paard met zadel en pistolen in de holster,
van de bende af. Hij reed naar Herzogen-
rath, vergezeld van de leden uit Herzogen-
rath en Kerkrade, terwijl de anderen hun
weg naar Merkstein en Obach vervolgden.

Wat betreft de gestolen monstrans wijken
de verklaringen van de afzonderlijke bokke-
rijders van elkaar af. Wie ze meenam, is



niet duidelijk. Sommigen noemden Baltus,
anderen de 3 S. uit Übach. Maar hierin stem-

den de meesten overeen, dat zij naar het
land van Gulik en wel het "Flachsland" 53)

gebracht werd, waar zij aan een jood werd
verkocht. Men eischte 50 rijksdaalders, maar
de Jood heeft hen er slechts 20 gegeven.
In een "vrijwillige" verklaring vertelde de
doortrapte "Jongh", Joseph Keyser, voor de
rechtbank het volgende bakerpraatje: Peter
1'1., de haemmaecker uit Übach, zou de mon-
strans gestolen en meegenomen hebben. In
het naburige bosch had hij met heiligschen-
nende bedoeling met de monstrans de zegen
gegeven en daarbij gezongen: "Oefensor
noster, aspice!" Daarna had Peter M. de
monstrans in stukken geslagen, en de kame-
raden hadden deze onder elkaar verdeeld.

Hij (Keyser) had niets gekregen.
Dat dit verhaal een brutale leugen is van

den aan lager wal geraakten jeugdigen va-
gebond, blijkt niet alleen uit het feit, dat
alle anderen van een verkoop spreken, maar
ook uit de eenvoudige overweging, dat de
boeven heel goed wisten, dat de. monstrans
een groote waarde had, en zich dus ervoor
wachtten om deze stuk te slaan.

Wanneer men de monstrans buiten be-

schouwing laat, viel de dieven in Hoengen
geen al te' groote buit in handen. Ook hier
ging men uiterst voorzichtig te werk; want
niemand van de bewoners ontwaakte. Pas

toen de huishoudster 's morgens door het
dienstmeisje werd gewekt en naar beneden
ging, zag zij wat er 's nachts was voorge-
vallen.

8. De inbraak in lmmendorf bij Geilen-
kirchen.

In de herfst van hetzelfde jaar 1770, in de
nacht van 19 op 20 Sept. trokken de schur-
ken naar het goed van de weduwe Johan
Willem Jansen te Immendorf in het ambt
Geilenkirchen onder Gulik. De roovers uit
1'1erkstein gingen over de wei van Opho-
ven 54) en de Schiebusch naar de herberg

53) Hier is sprake van de streek tusschen Was-
senberg en Erkelenz.
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van Willem P., de Vivat. Daar ontmoetten
zij den chirurg te paard, met de kameraden
uit Herzogenrath en Kerkrade. Vandaar ging
het verder tot aan de Hasselder straat, waar
die uit Übach zich bij hen voegden. De in-
braak geschiedde met een kouter, dat later
ter plaatse werd gevonden.

De deur, waardoor men in het huis kwam,
was van de binnenkant met een ijzeren gren-

del gesloten en had de inbrekers veel moeite
veroorzaakt. Toch was alles zoo stil verloopen,
dat niemand van de vrouwen wakker werd.

Van de 77-jarige huiseigenares se, weduwe
Johan Willem Janssen, stal men de volgen-
de voorwerpen: 11 zilveren lepels, 9 zilveren
vorken, 6 messen met zilveren handvat, een
zoutvaatje en een suikerdoos, beide van zilc
ver, 15 vrouwenhemden van fijn linnen, 4
groote tafellakens, 41/2 dozijn fijne servet-
ten, verder al haar linn~ngoed en kleeren.
Merkwa.ardigerwijze namen de dieven het
tin- en kopergerei, dat op de kleerkast stond,
niet mee.

Ook de woning van de medebewoonster
van het huis, de weduwe van den Hofkam-
merrat Pütz, 47 jaar oud, werd leeg geplun-
derd. Hier roofden de dieven 10 servetten,

2 tafellakens, 1 deken, een paar beddelakens
met sloopen, 15 el stof, en een wandelstok
van Braziliaansch hout, die van wijlen den
Hofkammerat was geweest.

Verder waren de boeven nog in een an-
dere kamer binnengedrongen, nadat zij de
deur met het kouter hadden opengebroken.
In deze kamer bevonden zich o.a. een groote
kleerkast en een eikenhouten tafel met een

gesloten lade. De eerste werd opengebro-
ken, maar de tweede, waarin waardevolle
zaken lagen, konden de roovers niet open
krijgen. Zij hadden wel de lijst aan de voor-
kant afgebroken, maar bij de poging om de
lade, die van binnen door sterke grendels
was afgesloten, met geweld open te breken,
was het ploegkouter in tweeën gebroken, en
zoo hadden de dieven hun plan moeten op-
geven. Terwijl de waarde van de bij de we-
duwe Pütz gestolen voorwerpen slechts on-
geveer 29 rijksdaalder beliep, bedroeg die

54) . Ophoven is een zeer oude hoeve bij Merk-
stein.



van de buit in het huis van de weduwe Jans-
sen ongeveer 252 rijksdaalder.

Zooals reeds gezegd is, hadden de beide
vrouwen niets van de nachtelijke inbraak
gemerkt, ook de twee dienstmeisjes waren
niet wakker geworden. Slechts een halfvol-
wassen jongen, Willem Hall genaamd, die
knecht in huis was, verklaarde later bij het
gerechtelijk onderzoek voor den voogd Krey
en de schepenen Cronenberg, Kupfrath en
von den Hoff, dat hij 's nachts tengevolge
van een lawaai wakker geworden en opge-
staan was, en dat hij de dienstmeisjes had
willen wekken. Maar omdat hij hierna niets
meer gehoord had, was hij weer naar bed
gegaan, in de meening, dat de katten elkaar
gebeten hadden en zoodoende dit lawaai
hadden veroorzaakt.

De bestolenen hadden geen bijzondere
verdenking tegen iemand. Toch liet de
voogd door de schepenen en den gerechts-
dienaar, bijgestaan door eenige schutters, bij
alle verdachten in de parochie huiszoekingen
doen, zonder dat de gestolen voorwerpen
gevonden werden. Het gestolen goed werd
na de inbraak door een paardenhouder uit
Simpelveld met 2 dieren weggebracht en de
beruchte joodsche heler Benedix uit Hüns-
hoven kocht ook ditmaal de geroofde buit.

9. De mislukte aanslag op de hoeve te

Drinhausen 55) in de bank Ubach.

In het begin van 1770 zou Heinrich Mar-
tin Pelzer, de pachter van de hoeve te Drin-
hausen onder Übach, het moeten ontgelden.
De invalide soldaat Lennert P. "met de
laem handt" had de opdracht gekregen om
uit te spionneeren "wanneer het daertoe be-
quaem was". Hij had namelijk op de hoeve
gewerkt en was van de plaatselijke toestan-
den goed op de hoogte. Omdat men nu te
weten was gekomen, dat op zekere nacht de
knechts van de hoeve naar de Kalkberg zou-
den rijden, hadden ze deze nacht voor hun
onderneming uitgekozen. Als "rendez-vous"
werd aangewezen het land van den pastoor,

55) Drinhausen (ze den drÎen hûsen = bij de
drie huizen) is een oud landgoed onder Übach.
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"op Mülkens" genaamd, waarde dieven uit
Übach die van Merkstein zouden treffen.
Vandaar ging het toen langs de "Vivat" in
de richting van Drinhausen. Kapitein Kirch-
hoffs nam aan de rooftocht deel. Hij zat,
zooals altijd, te paard en bond dit in de na-
bijheid van de hoeve bij de Steegel aan een
eik vast.

Volgens opdracht ging Lennert P. vooruit.
Hij naderde het gebouwen constateerde, dat
in de slaapkamer van den pachter nog het
licht brandde. Op hetzelfde oogenblik ver-
schenen de 3 waakhonden; zij liepen op P.
toe, hielden zich echter stil, omdat zij hem
kenden. P. sloeg naar hen, zoodat de bees-
ten begonnen te blaffen. Dit trok de aan-
dacht van de bewoners, en de knechts, die de
hoeve niet verlaten hadden, kwamen naar
buiten geloopen. P. koos snel het hazepad
en meldde aan Baltus, die in de buurt stond,
dat de knechts niet waren weggereden en
dat de menschen op de hoeve wakker wa-
ren; van de inbraak kon dus niets komen.
Gezien dit feit, liet Baltus het plan varen
en gaf de kameraden bevel .tot de aftocht.
Later verklaarde Lennert P. voor de recht-
bank, dat hij opzettelijk naar de honden had
geslagen, opdat zij zouden blaffen. Hij zag
namelijk niet graag, dat de pachter bestolen
zou worden. Deze had immers den ontslagen
soldaat vele diensten bewezen,' en zoo ver-
hard was de anders zoo ruwe roover toch
nog niet, dat hij bij 'n berooving van zijn
weldoener mede de hand in het spel wilde
hebben.

V. ANDERE INBRAKEN.

In de processen tegen de zgn. tweede bok-
kerijdersbende is doorgaans van deze 9 in-
braken, die hierboven beschreven zijn,
sprake. Aan deze hebben ook alle leden der
bende, tenminste de voornaamste, deelgeno-
men. Toch waren dit niet de eenige inbrà-
ken, zooals uit de processtukken blijkt.AJ-
lereerst valt het op, dat tusschen deze ne-
gen inbraken, die men kan verdeelen over
de tijd van 20 Jan. 1762 tot 20 Sept. 1770,
toch een groote leemte ligt, n.l. van 13 Dec.
1763, toen men de tocht naar Würm onder-



nam, tot 't begin van 1770, toen de mislukte
aanslag op de hoeve te Drinhausen werd
op touw gezet. Dat de bende zich nu in
deze 6 jaren rustig heeft gehouden, kan
men nauwelijks aannemen. Men moet zich
de zaak waarschijnlijk aldus voorstellen:
De bandieten voelden zich niet meer veilig
na de 5 eerste werkelijk aanzienlijke inbra-
ken: "an der Handt" in het land ter Heyden,
in Winandsrade, Kloosterrade, bij Reinartz
"aen het velt" onder Übach, en vooral in
Würm, die zeker in die streken veel stof
hebben opgeworpen; en om die reden ver-
legden zij hun arbeidsveld naar andere stre-
ken. Feitelijk stonden ook heele afdeelingen
van de bende In de beide landen van Val-
ken burg en uit de plaatsen aan weerszijden
van de Maas, van Meerssen tot Stein en Kes-
sel, onder leiding van den chirurg uit Her-
zogenrath. Volgens 'n bericht van Sleinada
werden ook in deze streken volgens 'n vast
plan voorbereide rooftochten ondernomen,
De leemte van 1764-1769 beteekent dus niet
een soort ontbinding van de bende, maar
veeleer slechts een verlegging van hun ope-
ratieterrein. Voor ons echter zijn die inbra-
ken in de bovengenoemde streken van geen
belang, omdat daaraan zeker maar 'n klein
deel van de roovers uit het land 's-Herto-
genrode en de aangrenzende gebiedsdeelen
van Gulik heeft deelgenomen. Dat blijkt
reeds uit de nog bewaarde proces-protocol-
len, waarin slechts hier en daar van boven-
genoemde ondernemingen sprake is.

Zoo wordt er o.a. gezegd, dat Baltus
Kirchhoffs en ~nige leiders uit Merkstein
en Übach bij een groote diefstal aan de
Maas betrokken waren. Maar ook kleine
ondernemingen hadden er plaats. Over 't
algemeen toch was de tweede bende straffer
georganiseerd dan de eerste, en afzonder-
lijke diefstallen, zooals wij die bij de eerste
bende duidelijk konden zien, waren ten
strengste verboden. En toch kwamen ze
voor, en wel bij de bandieten uit Übach en
Gulik, hetgeen dan ook, zooals wij nog zullen
zien, tenslotte voor de heele bende nood-
lottig werd.

Over deze kleinere ondernemingen zeggen
de geraadpleegde processtukken het vol-
gende:
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1. Inbraak bij Frans Philippen aan het
Worker-bosch 56): Aanvoerder is Peter M.
uit Gereonsweiler 57). De geroofde voorwer-
pen werden naar zijn vader Wilhelm M. in
Gereonsweiler gebracht.

2. Diefstal bij H enricus Cüsters in Ma-
rienberg: Hier weten de boeven een bey
d.i. een bijenkorf te stelen. Medeplichtigen
zijn Dirk J., Jacobus O. en Peter M. alle
3 uit Übach.

3. Verschillende diefstallen in de winkel
bij Katrin "in den Kiel" te Übach: nadere
bijzonderheden ontbreken.

4. Inbraak bij Gertrud Roeien te Übach:
de daders zijn weer de roovers uit Übach,
n.l. Joseph Keyser en Peter M., de haem-
maecker. Gestolen werden 11 el vlasdoek,
3 pond wol, 6 pond garen en 1/2 vat graan.
De "jongh" verkoopt het linnen in zijn va-
derstad Aken voor een ,kopstuk per el.

5. Diefstal bij Johannes Wynands in
Übach: daders zijn weer Joseph Keyser en
Peter M. Laatstgenoemde klautert langs een
hops tang (hoppegeerdt) het zolderraam
binnen. Keyser volgt. M. doet 2 vat graan
in een zak, die hij had meegebracht. On-
dertusschen steelt Keyser appels. Daar
komt de huiseigenaar thuis, en de beide boe-
ven moeten vluchten. Ze klauteren weer uit
het zolderraam en werpen de zak met graan
naar beneden. De zak met de appels moet
Keyser echter achterlaten.

6. Twee diefstallen van schapen: de beide
gauwdieven schrikken er zelfs niet eens voor
terug om een metgezel te bestelen: Zij ha-
len het schaap van den bokkerijder Johan-
nes D. uit Übach uit de wei. Eenige weken
later stelen zij 'n schaap uit de molen te
Frelenberg 58). Van deze diefstal hebben zij
echter geen pleizier. Want het dier gaat hen
onderweg op de loop.

7. Tweede diefstal bij Johannes Wynands
in Übach: Op een Zondag tijdens de vroeg-
mis probeeren Keyser en Peter M. weer bij
den boer Wynands te stelen. M. maakt een
katrol aan het dak vast, om langs een touw

58) Worken is een dorp in het ambt Geilen-
kirchen onder Gulik.

57) Gereonsweiler ligt eveneens in het land
Gulik, niet ver van Linnich.

58) Frelenberg is een kerkdorp tusschen Übach
en Geilenkirchen.



de zakken graan naar beneden te laten.
Maar het touw is te zwak, het breekt en
beiden moeten vluchten.

8. Andere diefstallen van Joseph Keyser

en Peter M.: In de protocollen is dan nog
sprake van twee andere diefstallen van dat
tweetal, n.l. van een inbraak in Hoensbroek
en een bij Nicolaes Ernst in Übach.

9. Diefstal bij Loeffken te Übach: Deze
Loeffken, een welgestelde landbouwer uit
Übach, woonde naast den "Hähr van de San-
keI". Aan de inbraak namen meerdere die-
ven uit Übach deel. 50 Pattacons werden er

gestolen.
10. Diefstal in de kerk te Welz 59): Als

daders kwamen hier volgens de verklaring
van de gearresteerden de "Alten" uit Übach
in aanmerking. Daarmee zijn bedoeld de
oude leden der bende uit Übach, vooral
Adolf S. Deze had, zooals het in de verkla-

ring heet, een "Ding" bij zich, "wie eine
Hand mit Fingeren", waarin men een kaars
zet. Hier ziet men duidelijk een verband
met de bende uit Schinnen, voor wie im-
mers de boven beschreven dievenlantaarn
karakteristiek is en die daarom ook de

"Bokkerijders met de doode hand" heet-
ten 60).

11. Plan tot een diefstad in Herzogen-
rath: Men wilde ook een inbraak plegen in
Herzogenrath, en wel bij Simonis Vincken
aan de Kleik. Het plan schijnt echter nJet
uitgevoerd te zijn. In ieder geval zijn er
geen nadere bijzonderheden bekend.

Deze sporadische verwijzingen naar af-
zonderlijke ondernemingen laten duidelijk
zien, hoe actief de bende was. Dat slechts
de 9 groote inbraken bekend zijn, ligt ook
nog wel hieraan, dat het meeste proces-ma-
teriaal tegen de bokkerijders verloren is ge-
gaan. Ook waren er door de leiding van de
bende nog plannen ontworpen voor groo-
tere inbraken: Lennert P. met de laem handt

zegt in zijn vrijwillige bekentenissen, dat
in 1770 in Merkstein in het huis van Baltus

een samenkomst plaats had van de 3 gebroe-

59) De beide kerkdorpen Welz en Roerdorf
behoorden vroeger tot het land 's Hertogenrode.
Zij vormden een bank en lagen bij Linnich in het
land Gulik.

6°) Vgl. hierbij het dikwijls geciteerde boek
van Henry Pijls, Schinnen.
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ders Kirchhoffs en de leiders van de bende.

Hier kwam de chirurg met plannen voor 3
andere ondernemingen voor de dag: volgens
dit plan zou ingebroken worden bij den
geestelijke Corneli in Broichhausen, in het
adellijk huis Ehrenstein onder Kerkrade, dat
vroeger eigendom was van de familie Poyck
en ook in een hoeve te Speckholz. Maar de
koster kwam hiertegen op. Hij maakte be-
zwaar en stelde voor, om iets voorzichtiger

te zijn, omdat hun optreden al genoeg opzien
had gebaard. Hij ried aan om eerst in Im-
mendorf in te breken, dan kon men nog

altijd zien, wat er te doen was. Maar de
diefstal te Immendorf zou de laatste zijn,
die de bende ondernam. Daaraan was een

stoutmoedig maar ondoordacht optreden
van de bandieten uit Übach schuld.

VI. DE ONTDEKKING VAN DE BENDE.

Tegen het einde van 1770 leidde een ver-
metele, maar ondoordachte manoeuvre, zon-
der medeweten van den kapitein Kirchhoffs
uitgevoerd, tot de ontdekking van de bende.
Deze afzonderlijke onderneming ging weer
van Übach uit, en weer waren de beide aarts-

deugnieten: de "jongh" Joseph Keyser en
zijn kameraad, de haemmaecker Peter M. er
bij betrokken. Bij hen hadden zich nog
eenige bandieten uit Übach. aangesloten:
Dirk J., Jacobus 0., Cornellis D., Anton
S., Leonard P. en Leonard S. Het gebeurde
als volgt: Op zekere dag zat een eerzame
boer, Heinrich Schütz genaamd, te Übach
in de herberg. Hij had wat te veel gedron-
ken en sprak op luidruchtige toon. Het
gesprek kwam ook op de dievenbende, die in
de laatste tijd weer zooveel van zich deed
spreken. In zijn beschonken toestand liet hij
zich op pochende wijze geringschattend uit
over de actie van de bokkerijders en riep uit,
dat hij thuis in Waubach een wild paard
had; wanneer de dieven dat uit de stal
konden halen, dan zouden ze het mogen
houden. Toevallig waren ook eenige leden
van de bende in de herberg en die ver-
telden dat, wat de boer in zijn overmoed

gezegd had, verder. Nu wilden de boven-
genoemde dieven den boer bewijzen, dat
de bokkerijders voor een wild paard niet



bang waren, en stelden een avond in October
vast, waarop zij naar Waubach zouden gaan.
En inderdaad haalde de "jongh" het paard
uit de stal, zonder dat Schütz en de zijnen er
iets van merkten. Buiten ging Keyser op het
paard zitten en reed tot Broichhausen. Toen
sprong Leonard S. erop en aldus brachten ze
het dier naar übach. Men wilde het echter

daar niet verkoopen, omdat men vreesde
ontdekt te worden. Men kwam nu overeen,

dat de "jongh" en Peter M., die reeds zoo-
vele rooftochten tezamen ondernomen had-

den, het paard naar het land van Gulik zou-
den brengen, het daar verkoopen en het ge-
ïnde geld naar Übach brengen. Maar Keyser,
die de heele zaak op touw had gezet, wilde
de aangelegenheid alleen afhandelen. Daarom
reed hij alleen over Engelsdod naar Gulik en
bood daar op de markt het dier te koop aan.
De kooper kreeg echter achterdocht en nu
moest Keyser bewijzen dat hij de recht-
matige eigenaar was. Toen de jongen nu zag,
dat de zaak ernstig werd, wilde hij het paard
in de steek laten en op de vlucht gaan. Hij
werd echter gegrepen en in verzekerde be-
waring gebracht. Toen hij eenige weken in
de gevangenis te Übach had gezeten, werd
hij op 1 J\.\w. 1770 door den schout van
Aldenhoven, Hofraad Junckgeburth, aan den
schout van Übach de Limpens uitgeleverd,
die nu het proces tegen hem begon.

Bij de foltering, die Keyser op 10 Jan. 1771
op het kasteel te Herzogenrath moest onder-
gaan, brak de wilskracht van den jongen, -
die tot dan toe alles brutaal had ontkend, -
nadat hij de duimschroeven 20 minuten had
aangehad, en hij noemde nu een gansche
reeks medeplichtigen uit Übach en Merk-
stein. Hierdoor werden de rechtbanken al-

daar in staat gesteld, om eindelijk, nadat
men zoolang in het duister getast had, de
zaak aan te pakken en een reeks arrestaties
te verrichten, waardoor weer nieuwe leden
van de bende ontdekt en in de gevangenis
geworpen werden.

Bij de bende veroorzaakten de vele arres-
taties natuurlijk groote opschudding en
velen, die het verschrikkelijke strafgericht
zagen aankomen, maakten zich heimelijk uit
de voeten. Anderen weer, die zich veilig
voelden en meenden, dat de gearresteerden
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de gezworen eed trouw zouden blijven en
ook op de pijnbank zouden zwijgen en nie-
mand verraden, bleven in het land en be-
raadslaagden, wat hen met 't oog op het ge-
beurde te doen stond. Volgens het bericht
van Sleinada, dat ik, zooals het ook Michels
in zijn boek heeft gedaan, hier volg, omdat
over deze gebeurtenissen geen akten-mate-
riaal bewaard is, had onmiddellijk na de fol-
tering van den jeugdigen Keyser omstreeks
het midden van Januari 1771 een vergadering
van de bende in Merkstein plaats. Allen
drukten hun verontwaardiging uit over het
verraad van de "jongh" en verweten den
kapitein, dat men zoo'n groenen jongen als
Keyser in de bende had opgenomen en m~t
hun geheimen had bekend gemaakt. Baltus
en zijn vrouw Maria Notermans sloegen in

alle ernst voor, om 's n~chts naar Herzogen-
rath te gaan en den "jongh" uit de kerker
van het kasteel te halen en te dooden, voor-
dat hij andere makkers kon verraden. Ande-
ren weer deden het voorstel, dat de chirurg,
die toch gemakkelijk toegang tot de gevan-
genen kon krijgen, een giftdrank moest
maken en aldus Keyser om 't leven bren-
gen. Dat alles leek echter den chirurg Jo-
seph Kirchhoffs te gevaarlijk, en men be-
sloot dan, dat Peter M., die het meest op
zijn geweten had, naar Gereonsweiler, zijn
geboorteplaats, in het land van Gulik zou
vluchten, zoolang het nog tijd was. Maar
hiervoor was het reeds te laat; want Pe-
ter M. werd als een van de eersten op
grond van de verklaringen van Keyser ge-
arresteerd en naar Herzogenrath gebracht.
Andere arrestaties volgden, en zoo namen
dan de dingen hun verder verloop.

Begin Januari 1771 begint dus de vervol-
ging van de zgn. tweede bokkerijdersbende
door de rechtbanken van het land. Zooals

bij de eerste bende bracht men de gearres-
teerden uit de afzonderlijke banken naar de
kerkers van het kasteel te Herzogenrath, en
omdat deze niet voldoende waren, bediende
men zich evenals in de jaren 1741-1745,
ook van de stadspoorten van de omwalling.

Omdat nu de processen tegen de roovers
tot in 1776 voortduurden, is het onmogelijk
om, zooals in het eerste deel, de processen
van iedere rechtbank afzonderlijk te behan-



delen, daardoor zou immers de onderlinge
samenhang te zeer uit elkaar gerukt worden.
De organisatie van de tweede bende was
immers veel straffer en de saamhoorigheid
van de afzonderlijke leden veel grooter, zoo-
dat de vraag naar de afkomst van iederen
roover in het bijzonder slechts een onder-
geschikte rol speelt. Daarom volgt hier het
verloop van de gezamenlijke processen on-
der het gezichtspunt van een chronologische
indeeling.

VII. HET OPTREDEN DER RECHT-
BANKEN TEGEN DE ZOOGENAAMDE

TWEEDE BOKKERIJDERSBENDE.

1. Het verloop der processen tot de arres-
i'atie van den kapitein der bende. (14 Aug.
1771).

Zooals wij zagen, was de arrestatie van
den jeugdigen Keyser te Gulik en zijn uit-
levering op 1 Nov. 1770 aan de rechtbank
van Übach aanleiding tot de ontdekking van
de bende en haar leden. Toen men den jon-
gen die hardnekkig ontkende, op 10 Jan.
1771 op de pijnbank bracht, bezweek zijn
verstoktheid, die hij tot dan toe getoond
had, en. hij noemde een heele rij medeplich-
tigen uit Übach en Merkstein. Tengevolge
daarvan werd in Übach de haemmaecker Pe-
ter M., die uit Gereonsweiler in het land van
Gulik afkomstig was en onder sterke ver-
denking stond, gevangen genomen en in de
kerker te Herzogenrath opgesloten, nog
voordat hij de raad van zijn spitsbroeders
kon op.volgen en naar het land van Gulik
vluchten. Hetzelfde lot trof in Merkstein

Baltus Kirchhoffs en zijn vrouw Maria No-
termans; want beiden waren door Keyser
uitdrukkelijk beschuldigd. Terwijl Baltus
op de pijnbank onwrikbaar bleef en slechts
weinige verklaringen aflegde, in ieder geval
geen, die zijn makkers beschuldigden, ver-
ried Peter M. onder de foltering andere
leden van de bende uit Übach. Het gevolg
daarvan was, dat op 1 Febr. 3 andere die-
ven uit Übach, n.l. Joseph P. de "Hähr van
de Sankel" 61), Dirk J. en Leonhard P. "met

61) Hij was afkomstig uit Aken en had daar in
een straat, Sandkaul genaamd, gewoond. Wegens
zijn steedsche manieren had hij in de bende de
bijnaam "de Hähr van de Sankel".
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de laem handt" 62) gearresteerd en naar Her-
zogenrath werden gebracht. Tegen deze tra-
den nu de rechtbanken met alle kracht op,
om de wijdvertakte bende, die lange tijd het
geheele land in opschudding had gebracht,
nog meer slagen te kunnen toebrengen.
Vooral werd de schoenmaker Baltus uit
Merkstein herhaaldelijk aan een zware fol-

tering onderworpen, zonder dat het echter
lukte om den verstokten booswicht tot een
bekentenis te brengen. Toen men nu op 6
Maart den 63-jarigen Baltus Kirchhoffs in
de folterkamer opnieuw verschrikkelijk toe-
takelde en hem na toepassing van de ver-
schillende graden tenslotte meerdere malen
aan de wip omhoog trok, viel de ongeluk-
kige in zwijm en werd bewusteloos naar de
kerker teruggebracht, waar hij in de nacht
daarop stierf, zonder weer tot bewustzijn te
zijn gekomen. De chirurgen stelden op grond
van de door het gerecht verordende lijk-
schouwing vast, dat de dood ingetreden was
als gevolg van het scheuren van inwendige
organen, n.l. lever en buikvlies. Het lijk van
den ongelukkige werd dan volgens gerechte-
lijk besluit op 8 Maart bui~en het kerkhof
in een kuil gestopt. Het vreeselijke einde van
den schoenmaker van Merkstein baarde na-

tuurlijk in het geheele land groot opzien, en
ook zijn broer, de chirurg van Herzogen-
rath, op wien toen nog geen zweem van ver-
denking rustte, moest goedschiks of kwaad-
schiks in gesprekken zijn houding bepalen
ten opzichte van de slag, die zijn familie
had getroffen. "Ach!" zoo zeide hij dan ge-
woonlijk, zooals Sleinada uit eigen ervaring
vermeldt, "ich weisz leider schon sehr lange,
dasz Baltus nicht auf guten Wegen wan-
delte, und darum hat er es auch seit mehr
als zwei Jahren vermieden, mit mir zusam-
men zu kommen. Ich für meine Person wür-

62) Leonard P., uit Übach afkomstig, met de
bijnaam, "met de laem handt", was een invalide
soldaat in dienst van de Keurpalts. Hij was tijdens
de zevenjarige oorlog in Thüringen gewond en
kwam naar Meiningen in het veldlazaret. Daar
genas hij, maar toch bleef zijn hand stijf. Nu
kreeg hij zijn ontslag en k~erde tot zijn ongeluk
naar zijn vaderland terug. Nadat hij een tijdhing
in Berensberg bij Aken als knecht had gediend,
trok hij naar Übach, waar hij schaapherder werd
bij den pachter van Drinhausen. Hier leerde hij
verschillende leden van de bende kennen en werd
zoo tenslotte er zelf lid van.



de mir nichts daraus machen, wenn er am
Galgen enden würde; nur tut es mir leid urn
meine arme Frau und meine unschuldigen
Kinder. Auch ist es für mich als einen Eh-
renmann sehr hart, da ich infolge meines
Berufes als Arzt mit jedermann verkehren
muss!"

Intusschen begonnen ook de rechtbanken
van Gulik in te grijpen en 6 leden van de
bende, die in de vesting Gulik in verzekerde
bewaring zaten, werden op 21 Maart op de
hoeve Altmerbern, die aan de abdij Kloos-
terrade toebehoorde, met een roover, die in
het kasteel te Herzogenrath gevangen zat,
geconfronteerd, waardoor andere onthullin-
gen volgden, die nieuwe arrestaties tot ge-
volg hadden, vooral weer in Übach. Hier
werden achtereenvolgens gevangen geno-
men Adolf S., Leonhard en Henricus S., drie
wevers, vader en zoons, Cornellis D. vulgo
"Butge Nelles", Jacobus H. vulgo "Tecke-
len Kobus", de zwager van de "Hähr van de
Sankel" en Jacobus O. Ook in Merkstein
barcht de rechtbank de bende nog een slag
toe. Arnoldus Z. vulgo "Knüllen", een oude
man uit Noppenberg, en Albertus S. vulgo
"Bertus Sleip", een linnenwever, werden in
de donkere kerkers van het kasteel te Her-
zogenrath opgesloten, eveneens ook Frans
Heinrich V. vulgo de "Cüpper", die 19 jaren
in de abdij in dienst was geweest.

De bewaking van de gevangenen, die in
Herzogenrath in de kerkers van het kasteel
en in de stadspoorten zaten, geschiedde
door ingezetenen van de bank Übach en
Merkstein, en wel door leden van de schut-
tersgilden aldaar.

Spoedig bleek deze bewaking onvoldoende
te zijn; want onder de bewakers bevonden
zich vrienden en verwanten van de gearres-
teerden, ja zelfs leden van de bende, zooals
het verdere verloop van de processen aan-
toonde. Zoo kon het dan ook gebeuren, dat
in korte tijd 4 van de gevangen roovers uit
hun kerker ontsnapten. Het eerste ontkwam
aan de straffende arm van de gerechtigheid
de vrouw van den schoenmaker Baltus, Ma-
ria Notermans, die aan de inbraken van de
bende actief had deelgenomen; kort daarna
volgden haar Dirk J., Leonhard S. en Jaco-
bus H., alle drie uit Übach.
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De ondervraging van de bewakers naar de
omstandigheden, die tot de ontvluchting van
de dieven hadden geleid, leverde geen resul-
taat op. Zoo verklaarden b.v. de bewakers
van den ontvluchten Jacobus H., 5 landslie-
den uit Übach, Waubach en Scherpenzeel,
eenstemmig, dat zij 's nachts niet het minste
geluid hadden gehoord. Toen het dag werd,
hadden vreemde voerlieden, die naar de
Kohlberg reden, tegen het raam van de
wachtkamer geklopt en gezegd, dat er een
van de gevangenen boven uit de stadspoort
moest gesprongen zijn, omdat uit het zolder-
raam een touw naar beneden hing. Toen
waren zij naar buiten geloopen en hadden
geconstateerd, dat de gearresteerde Jacobus
H. ontvlucht was. Deze voorvallen stemden
de rechtbanken tot nadenken en de lands-
stenden, die zich met de zaak bemoeiden,
verzochten den commandant van de vesting
in Limburg, om militaire bewakers te zen-
den uit de compagnie van invaliden. 9 Juni
kwam dan de kapitein von Mayer uit het
keizerlijke leger met een afdeeling soldaten
in Herzogenrath aan en richtte op het kas-
teel en in de stadspoorten een militaire. be-
wakingsdienst in, zooals die er ook geweest
was gedurende de processen tegen de leden
van de eerste bende.

Het bericht van de aankomst van soldaten
in Herzogenrath veroorzaakte bij de leden
der bende, die zich nog op vrije voeten bè-
vonden, nieuwe en groote ontsteltenis. Men
had gehoopt, dat men ook de andere gevan-
genen zou kunnen bevrijden, en nu zag
men zich door deze scherpe maatregelen van
de landsstenden in zijn verwachting bedro-
gen. Vele bandieten verlieten nu het land,
omdat zij het ergste vreesden en ontkwa-
men aldus aan de dreigende arrestatie.

Anderen, en wel de meesten, bleven en
trachtten in een duistere nacht het kasteel
te overrompelen, maar ze werden, zooals
Sleinada vermeldt, door de soldaten en bur-
gers, die door het tumult waren toegesneld,
met eenige schoten verdreven, waarop ze
hun heil zochten in de vlucht. Op een bijeen-
komst van de bokkerijders, die zich nog in
vrijheid bevonden, deden nu twee bekende
leden, Peter P. uit Merkstein en Leonhard
Louppen uit Groenstraat onder Übach, in



alle ernst het voorstel, om in het stadje
brand te stichten en in de verwarring, die
daardoor ontstaan zou, de gevangen mak-
kers te bevrijden. Maar de chirurg wilde van
dergelijke geweldmaatregelen niets weten.
Hij sprak de ontmoedigde kameraden nieu-
we moed in en riep een algemeene verga-
dering bij de kapel op de St. Leonhardsberg
bijeen.

Hier deden de leden opnieuw het voorstel
om in Herzogenrath op verschillende plaat-
sen brand te stichten en de geheele bende
gewapend in de buurt klaar te houden. Wan-
neer dan de burgers zouden toesnellen om
de brand te blusschen, zouden de gezellen
het kasteel binnendringen en de gevangenen
eruit halen. Doch ook met dit voorstel kon

de chirurg niet instemmen. Hij meende dat
de toestand dan nog erger werd, omdat bij
een dergelijke aanslag verwondingen onver-
mijdelijk waren, ja zelfs dooden zouden val-
len; ook zou dan algemeen bekend worden,
over hoeveel leden de bende beschikte, het-

geen dan noodzakelijk tot gevolg zou heb-
ben, dat men een grootere militaire macht
zou oproepen. Hij was ervan overtuigd, dat
tegen hen als eerbare burgers door de ver-
klaringen van eenige boeven niet het over-
tuigend bewijs van hun schuld kon worden
geleverd. Wanneer zij hun eed trouw zouden
blijven en niemand zouden verraden, kon
geen rechter hen veroordeelen. Dat zagen nu
ook de meesten in de vergadering in en na-
dat ze nog eens plechtig hadden gezworen,
over alles te zwijgen, gingen zij uit elkaar.

Intusschen namen de dingen hun verdere
loop. Dagelijks werden op het kasteel te
Herzogenrath de gevangenen in verhoor ge-
nomen, en de beul uit Aken, Niclaes Dillen-
bourg (of Tilbourg) moest herhaaldelijk met
zijn knechts naar Herzogenrath komen, om
op bevel van de schouten van Übach en
Merkstein de gevangen dieven, die hardnek-
kig bleven ontkennen, te folteren. Volgens
het dagboek van Kloosterrade hadden de cri-
mineele verhooren van de gevangenen de
heele maand Mei en Juni plaats, en de schout
de Limpens uit Übach, die de meeste ver-
hooren leidde, moest de gastvrijheid van
Kloosterrade zoo dikwijls inroepen, dat de
schrijver van. het dagboek zoover ging met
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te zeggen, dat hij in zekere zin in de abdij
woonde. En de gefolterden werden murw;
zij bekenden na aanvankelijk ontkend te
hebben en nieuwe arrestaties stonden te

wachten. Zelfs tot in de naburige streken
drong het bericht door van de verschrikke-
lijke gebeurtenissen in Herzogenrath, en
kijklustigen, waaronder zelfs vrouwen van
stand, kwamen uit louter nieuwsgierigheid
naar het kasteel, om de foltering van de
rampzalige roovers bij te wonen, waarover
onze dagboekschrijver zich boos maakt en
zeker niet ten onrechte.

Toen zal zich wel menige bokkerijder, die
nog op vrije voeten leefde, niet bijzonder op
zijn gemak gevoeld hebben. Chirurg Kirch-
hoffs werd in 't geheim door eenige vrien-
den op het gevaar gewezen, dat ook hem
dreigde en men ried hem aan om uit het
land weg te 'trekken. Maar hij vertrouwde
op zijn aanzien en bleef.

Op 27 Juli 1771 pleegde Frans Heinrich
V. vulgo de "Cüpper", de dief uit Merkstein,
die zich op het kasteel te Herzogenrath in
hechtenis bevond, zelfmoord. Hij was, zooals
reeds gezegd werd, vele jaren in Klooster-
rade werkzaam geweest en had daar immer
de naam gehad van een nauwgezetten en be-
trouwbaren arbeider. Nu waren echter zijn

schanddaden bekend geworden en het nood-
lot had hem achterhaald. Hij. bracht zich
met de scherven van een gelJroken bierglas
een gevaarlijke snijwonde aan de hals toe,
maar werd daarbij verhinderd, om verder de
hand aan zich zelf te slaan en door de chi-

- rurgen verbonden. Een paar dagen later
stortte hij zich in een onbewaakt oogenblik
uit het raam van zijn gevangeniscel naar
beneden en vond hierbij 'n verschrikkelijke
dood. Op bevel van het gerecht werd het
lijk van den zelfmoordenaar op een slede
geworpen, door den vilder door het stadje
gesleept en vervolgens als afschrikwekkend
voorbeeld voor anderen met de rechter voet

aan de galg opgehangen. Begin Augustus
was de toestand aldus: 18 roovers zagen
in de kerker te Herzogenrath hun veroor-
deeling tegemoet, 4 hadden zich door ont-
vluchting aan de bestraffing onttrokken; éen
was aan de gevolgen van de foltering ge-
storven, een ander had zelfmoord gepleegd.



Het aantal van de andere roovers, die in de
proces-protocollen door de gevangenen on-
der de druk van de foltering aangebracht
waren, bedroeg meer dan 100, zoodat met
nieuwe arrestaties en andere pijnlijke on-
dervragingen moest rekening gehouden wor-
den.

2. Het verloop der processen vanaf de ar-
restatie tot aan de terechtstelling van Joseph

Kirchhoffs (11 Mei 1772).

Het was vroeg in de morgen van de 14
Augustus 1771. Chirurg Kirchhoffs was, zoo-
als gewoonlijk, in de Maria-kerk naar de
vroegmis gegaan. Toen de mis uit was, ver-
liet hij de kerk en wilde naar huis gaan.
Maar daar werd hij door den gerechtsdie-
naar van de hoofd-rechtbank gearresteerd
en naar het kasteel gebracht. Hij was zicht-
baar onthutst, maar hield zich kalm en liet

zich zonder eenig protest in de kerker de
boeien aandoen. De arrestatie van den alge-
meen geëerden en in hoog aanzien staanden
arts en burger baarde natuurlijk groot op-
zien, niet alleen bij de bevolking van Her-
zogenrath, maar ook in de naburige plaat-
sen, en deze beslissing zal de rechtbank ze-
ker niet gemakkelijk zijn gevallen. Maar in de
laatste weken hadden zich de verdenkingen
tegen Kirchhoffs opgestapeld. Steeds nieuwe
gevangenen noemden op de pijnbank zijn
naam en verklaarden dat hij juist de kapi-
tein van de bende was. Daarbij kwam nog,
dat, zooals bewezen was, zijn beide broers
ook tot de bende behoord hadden en daarin

zelfs een voorname rol hadden gespeeld. In-
tusschen was namelijk ook de andere broer
van den chirurg, de koster Peter Kirchhoffs
uit Hoengen gearresteerd en in Gulik in de
kerker gestorven. Gezien al deze bezwaren-
de factoren, had de rechtbank te Herzogen-
rath niet anders kunnen handelen.

Bij het verhoor en de confrontaties met
de gevangenen, die hem door hun verklarin-
gen beschuldigd hadden, bleef Kirchhoffs

rustig en kalm en loochende stellig, dat hij
ook maar iets met die schurkenbende had
uit te staan.

Hij beriep zich op zijn goede naam en
op zijn onberispelijk gedrag, dat in de heele
stad bekend was. Om aan de publieke opinie
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te voldoen, noodigde nu de rechtbank de
beide stadspastoors, de koorheeren van
Kloosterrade, Rhamen van Afden en Käm-

merling uit Herzogenrath, uit als getuigen
op te treden. Beiden verklaarden eenstem-
mig, dat zij nooit iets verkeerds van den
aangeklaagde hadden gehoord, dat deze veel-
eer in het openbaar steeds de naam Van een
achtenswaardig man en goed christen had
gehad. Ook hier moet men dus constatee-
ren, welke een hooge achting Kirchhoffs
vooral bij de geestelijkheid genoot. 63)

Toch konden ook de goede getuigenissen
van de beide pastoors de houding van de
rechters tegenover Kirchhoffs niet verande-
ren. Want het belastende materiaal tegen
den chirurg was te groot en de getuigen à
charge, die men nogeens hoorde, bleven bij
hun beschuldigingen. Zop bleef dus volgens
de toenmaals gebruikelijke procedure in cri-
mineele gevallen de rechters niets anders
over, dan den verstokten aageklaagde aan 'n
foltering te onderwerpen. Het crimineele
verhoor, dat Kirchhoffs nu werd afgeno-
men, werd op 10 October bijgewoond door
de beide rechtsgeleerde schepenen van het
hooge-gerechtshof uit Limburg, Thielen en
Ernst. De ongelukkige moest voor en na het
middageten alle stadia van de foltering:
duimschroeven, spaansche stevels en wip
doormaken, zonder dat ook maar één woord

van bekentenis over zijn lippen kwam. De
foltering werd de volgende dag opnieuw met
alle kracht herhaald, zonder dat men ook

maar één woord uit den misdadiger kon krij-
gen. Gezien het hopelooze geval om een be-
kentenis te ontlokken en de zorgwekkende
lichamelijke toestand van den gefolterde,
die bij de dubbele verschrikkelijke foltering
vreeselijke dingen had moeten doOrmaken,
zag men voorloopig van een voortzetting
van de procedure af.

Intusschen waren reeds eenige processen
zoover gevorderd, dat de akten opgemaakt
en het vonnis geveld kon worden. Op 7 Oct.,
dus eenige dagen vóór de onmenschelijke
foltering van den rampzaligen chirurg, was
in Herzogenrath de eerste terechtstelling
voltrokken. Twee leden van de bende uit

63) V gl. hierbij de aanbevelingsbrief van den
P. Superior Frans Gercken in bijlage IV.



Merkstein, Albert S. vulgo "Bertus
Sleip" en Arnoldus Z. vulgo "Kneul-
len", een oude man, die te Noppen-
berg aen de bergh woonde, moesten
op 7 act. op het schavot verschij-
nen. Eerstgenoemde werd op de
dood voorbereid door een pater uit
het Franciscanenklooster te Aken,
en laatstgenoemde door den koor-
heer van Kloosterrade en pastoor
van Herzogenrath Kämmerling, om-
dat de veroordeelde in zijn parochie
geboren was; hij vergezelde hem
ook naar de plaats der terechtstel-
ling aan de Beckenberg. De beide
misdadigers werden aan een houten
paal vastgebonden; vervolgens werd
hen door edn beul door middel van
een zijwaarts aangebrachte hefboom,
een soort tang, de hals omgedraaid.
Dit was zeer pijnlijk en omdat men
hierbij geen waarborg had voor een
spoedig intredende dood, betitelt
de dagboekschrijver van Kloosterrade deze
wijze van terechtstelling terecht als on-
menschelijk 64). Met deze executie begint nu
de eindelooze reeks van doodvonnissen, die
mcn over de leden van de z.g. tweede bende
had uitgesproken. De terechtstellingen duur-
den tot in 1776 voort, dus vijf volle jaren.

Acht dagen na die gruwelijke executie aan
de Beckenberg, maakten de inwoners van
Herzogenrath op dezelfde plaats een massa-
terechtstelling mee, die in haar omvang aan
de verschrikkelijke vonnissen in Übach en
Schaesberg in 1743 herinnerde. Negen arme
zondaars, allen uit Obach afkomstig, werden
op die dag ter dood gebracht. Het waren de
jonge Keyser, door wien men de bende op
't spoor was gekomen, verder Jacobus 0.,
Gabriel R., Adolf en Heinrich S., vader en
zoon, Joseph P. )65,de Hähr van de Sankel",
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Foto: Dr. W. Jacobs.

TERECHTSTELLING .VAN BOKKERIJDERS OP DE
BECKENBERG TE HERZOGENRATH.

Naar een oude penteekening van Manser, Düsseldorf.

64) Vgl.het dagboek van Kloosterrade onder
7 Oct. 1771. Bijlage I.

65) De terechtstelling van Joseph P. uit Übach
had nog dit naspel voor het gerecht: Tegenover
zijn biechtvader had de veroordeelde de getuige-
nissen die hij onder de dwang van de foltering
tegen zichzelf en tegen anderen had afgelegd, her-
roepen en den pater verplicht in zijn naam voor
de rechtbank een desbetreffende verklaring te
geven. Zoo verscheen dan op 19 Oct. 1771, dus
eenige dagen na de terechtstelling, pater Wîl\i-

Peter P., Willem P. vulgo "Vivats Willem",
de waard uit de Vivat, en Cornellis D. vulgo
"Butze Nelles". Zeven Paters uit het kloos-
ter te Aken en 2 Dominicanen uit Sittard
bereidden de ongelukkigen op de dood voor.
15 act. 's morgens maakten de 7 misdadigers
hun laatste tocht, vergezeld van gewapende
schutters; ze werden aan even zooveel gal-
gen opgehangen. De terechts1elling werd
ook door de beide juristen uit Limburg bij-
gewoond, die aan de veroordeeling hadden
meegewerkt, en door een groote menigte
menschen uit de stad en omgeving.

In November werd de hardnekkige chi-
rurg, wiens wonden intusschen genezen wa-
ren, opnieuw gefolterd. Drie dagen duurde
deze afschuwelijke procedure. Op 12 Nov.
pijnigde men hem vier tot vijf uren lang,
waarbij hij alle stadia van de foltering moest

brordus van de orde der Franciscanen uit Aken
voor de rechtbank van Übach en verklaarde, "dat
bij d'executie van Joseph P. in de wandelinghe
genoemt den heer van de Sankel bij dense\ven
qua confessarius bijgestaan ende gevoert offte be-
gleet hefft ter plaetse van executie, dat dense\ven
./oseph P. hem op syne conscientie beswaert en
belast heeft. van aen den wereltlycken Rechter
voortedraegen en t' openbaeren, dat hy daede
leven en sterven op dien, dat hij niet het minste
wiste te zeggen tot laste van Leonard Louppen,



doormaken, zonder dat hij echter iets be-
kende. De volgende dag werd het verschrik-
kelijke schouwspel herhaald met hetzelfde
negatieve resultaat. Eindelijk op 14 Nov.
verloor de ongelukkige, die lange tijd onbe-
weeglijk aan de wip had gehangen, het be-
wustzijn en moest op bevel van den dokter,
die bij de foltering tegenwoordig was, neer-
gelaten worden. Toen de rechters nu zagen,
dat men op die manier geen vat op den
aangeklaagde kon krijgen, staakten zij de
procedure en lieten den ongelukkige tot na-
der order in zijn kerker terugbrengen.

Zoo liet men dan het proces tegen Kirch-
hoffs tot 't voorj aar 1772 voorloopig rusten.

Intusschen werden de processen tegen de
andere gevangenen voortgezet. Telkens
volgden er nieuwe arrestaties, die niet tot
Übach, Merkstein en Herzogenrath beperkt
bleven. Zoo hadden o.a. de gevangenen in
Gulik den koster, Johan Anton W. uit
\Nelz 66), zwaar beschuldigd, zoodat Corneli,
de schout van Rimburg, \Velz en Roerdorf,
hem liet arresteeren en overbrengen naar
de kerker te Herzogenrath. Hier werd hij op
17 December zwaar gefolterd, m"aar hij be-

Peter M., Baltus H., Peter Joseph H., den chirur-
gijn Kerckhoff en alle andere die noch niet in
detentie getrocken soo wel als de ghene in deten-
tie sittende en selfs die ghene met hem geexecu-
teert wordende, daerby versoeckende egheen het
minste egard te nemen op syne gedaene accusatien
het sy dat' hy daerby geaccuseert onder pretext
van weeten, meen en offte hebben hoeven seggen,
mits hy syne bekenntnissen gedaen uyt vreese
van pyn."

De recIitbank nam van deze verklaring kennis;
van eenige invloed van deze verklaring is echter
bij de volgende processen niet het minst te be-
speuren. Wat moet men nu echter hiervan hou-
den? Waren de 9 terechtgestelden onschuldig en
ging het nu bij de terechtstelling van 15 Oct. om
even zoovele justitie-moorden, of - en deze ver-
klaring vind ik aannemelijker - was de "Hähr
van den Sankel" een zoo doortrapte schurk, dat
hij zelfs vlak voor zijn dood zijn metgezellen, die
nog in vrijheid leefden en die hij door zijn be-
schuldigingen in gevaar gebracht had, door een
leugen tegen de arrestatie wilde beschermen? In
ieder geval valt bij het doorlezen van het folte-
ringsprotocol van Joseph P. op, dat alle beschul-
digingen, die hij tegen zijn metgezellen naar voren
brengt, door allerlei clausules beperkt zijn, door-
dat er staat: hij meent, hij gelooft gehoord te
hebben, dat N.N. bij de aanslag betrokken was
enz.

66) Welz en Roerdorf vormden een enclave
van het land 's Hertogenrode in het gebied van
Gulik.
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kende niet. De volgende morgen scheen hij
zich tamelijk goed te voelen en at, zooals
de andere gevangenen, een deel van de mor-
gen-soep. Daarna kreeg hij plotseling een
hartaanval en stierf nog voordat men 'n
dokter er bij kon halen. Omdat men hem
ervan verdacht, dat hij vergif had inge-
nomen, werd door de chirurgen sectie op
het lijk verricht. Hierbij constateerde men,
dat de ongelukkige gestorven was aan een
catarrhe in de ademhalingsorganen of aan
'n hartverlamming. Vervolgens begroef men
het lijk in een kuil, die zich in de buurt van
het kasteel bevond. W. behoorde tot een

voorname familie en had klassieken en phi-
losophie gestudeerd. Hij was, echter in slecht
gezelschap geraakt en vond nu een ver-
schrikkelijke dood. "

De volgende dag liet de schout, de Lim-
pens, een roover uit Übach, Peter M., op de
pijnbank brengen, maar Kon hem niet tot een
bekentenis overhalen. Toen nu de eerstvol-

gende dag de foltering zou worden voortge-
zet, werd de delinquent gedwee en legde over
zichzelf en over zijn medeplichtigen een be-
kentenis af. Hij beschuldigde o.a. ook een
metgezel uit de bank Simpel veld 67) "een oudt
mannecken", vulgo "den franzoos", die een
een vreemde taal sprak (waarschijnlijk wel
Fransch) en op de rooftochten verscheidene
andere kameraden uit Simpel veld en Boc-
holtz bij zich had, die M. echter niet nader
kon aangeven. Een afschrift van het protocol
werd naar de rechtbank van Simpelveld ge-
stuurd voor verdere behandeling. 68)

Onmiddellijk in het begin van 1772 hadden
de crimineele verhooren plaats van de drie S.
uit Merkstein, die reeds geruime tijd in voor-
arrest zaten en tot dan toe alles hardnekkig
hadden ontkend. Er is hier sprake van de
gebroeders Johannes Matthys S. vulgo de
"Puckel", en Wilhelmus S., en hun neef Mat-
thys S. vulgo "Thysgen de Weckenbäcker".
Eerstgenoemde verdacht men er ook van,

67) Vg1. hIerbij het archiefstuk: Bockenrijders
Hs. Nr. 157 No. 8 in het rijksarchief, Maastricht.
Ook Jacobus O. uit Übach had dien Franschman
beschuldigd.

68) Het proces tegen dezen Franschman werd
inderdaad aanhangig gemaakt en eindigde met
de terechtstelling van den beschuldigde, zooals
wij nog zullen zien.



dat hij zijn dienstmeid, Magdalena Schram,
die men op zekere dag dood in de Worm
had gevonden, had vermoord.6:1) Johannes
Matthys S. moest op 8 en 9 Januari een
uiterst zware foltering ondergaan; hij maak-
te n.l. van 's morgens half tien tot 12 uur alle
graden van de foltering door. Toen vroeg hij
of men hem van de wip wilde neerlaten, om-
dat hij alles wilde bekennen. Men willigde
zijn verzoek in en de gefolterde rustte uit tot
2.35 uur n.m. op een stroozak. Toen nu het
verhoor opnieuw begon, weigerde hij nadere
verklaringen te geven. Hij werd daarom om
2.45 uur opnieuw op de folterstoel vast-
gebonden, en de verschrikkelijke procedure
begon opnieuw. Weer moest hij alle graden
doormaken en om 3.45 uur werd de ongeluk-
kige weer aan de wipgalg omhoog getrokken.
Nadat hij 10 minuten hier had gehangen,
werd hij bewusteloos en moest "weghens
overgecoemene flauwde" op bevel van den
lic. medicus Zimmermans, die de foltering
bijwoonde, naar beneden gelaten worden.
Men liet den misdadiger nu ongeveer een
uur rusten, en toen hij weer een beetje bij-
gekomen was, werd het verhoor voortgezet.
Om 4.35 uur werd S. voor de derde(!) keer
aan de wipgalg Qmhoog getrokken, maar ver-
loor na 5 minuten weer het bewustzijn, zoo-
dat men genoodzaakt was, het verhoor op te
schorten en het proces tot de volgende dag
te verdagen. Bij de voortzetting van het ver-
hoor bekende S. eerst, dat hij aan de dief-
stallen "aen de handt", in Immendorf, in

Winandsrade en in de pastorie te Hoengen
had deelgenomen. Omdat hij weigerde an-
dere medeplichtingen te noemen, werd hij
om 11.15 uur opnieuw aan de wip omhoog
getrokken. Na 10 minuten verzocht hij om
naar beneden gelaten te worden en legde nu
nieuwe verklaringen af, bekende ook, dat hij
ook bij de diefstal bij Johannes Reinartz
in Übach betrokken was. Hij wilde echter

69) Magdalena Schram was zwakzinnig. Zij had,
zooals het gerecht destijds had vastgesteld, het
huis van S. verlaten en was toen later dood uit
de Wurm opgehaald. Zij was afkomstig uit Als-
do rf. Later liep in Merkstein het gerucht, dat zij
door haar heer vermoord was. Joannes Matthys
ontkende dit ten stelligste en de rechtbank kon
hem niets bewijzen. V gl. hierbij ook de proto-
collen van Limburg, aktenbundel: "Kriminalpro-
zesse Merkstein" in het staatsarchief Düsseldorf.
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geen andere metgezellen aanbrengen en
werd daarom om 3 uur 's namiddags weer
"opgerold". Na 5 minuten riep hij, dat
men zou ophouden, dat hij nu alles wilde
bekennen. Nu legde hij een uitvoerige be-
kentenis af. De volgende dag, 10 Januari,
herriep hij weer bij de recollectie alle ver-
klaringen en voegde eraan toe, dat hij ten-
gevolge van de verschrikkelijke pijn die be-
kentenissen had gedaan. S. werd nu naar
de gevangenis teruggebracht om, zooals wij
nog zullen zien, in Maart gefolterd te wor-
den 7°).

Op de dag, waarop Johannes Matthys S.
bij de recollectie alles herriep, werd ook zijn
neef Matthys, de "Weckenbäcker", op het
kasteel te Herzogenrath gefolterd. Hij was
gedweeër dan zijn neef; want reeds na 13 mi-
nuten, na de tweede graad: de Spaansche
stevel, vroeg hij om niet meer gepijnigd te
worden; en .hij legde nu een uitvoerige be-
kentenis af, een bekentenis die 3 rechtszit-

tingen tot 13 Januari in beslag nam. Hierbij
noemde hij ook een groot aantal namen van
medeplichtigen. Bij de recollectie, die op
14 Januari plaats had, handhaafde hij vol-
ledig al zijn verklaringen.

Vanaf 19 Jan. vergaderde te Herzogenrath
weer eens de rechtbank van übach. Op 20
Jan. liet namelijk de schout de Limpens den
veldwachter Johannes D. uit Übach op de
pijnbank brengen. Deze werd hier niet min-
der hard onder handen genome'n, dan eenige
dagen geleden Johannes Matthys S. door de
rechtbank van Merkstein, onder leiding van
P. C. Poyck. Het schijnt dat hij evenwel een
zwakker gestel had dan die uit Merkstein.
Want reeds bij de tweede graad moest men
den misdadiger verschillende malen wegens
bewusteloosheid op bevel van den dokter
de schroeven van de Spaansche stevel los-
draaien. Ook in de namiddag bleef de aan-
geklaagde "in negativis", d.w.z. hij ontkende
alles. Tengevolge daarvan werd hij op bevel
van den schout tweemaal aan de wip om-

7°) Het folter-protocol van Joannes Matthys S.
laat ons dUIdelijk de heele afschuwelijkheid van de
folering zien en daarom ben ik nader op dit on-
verkwikkelijke onderwerp ingegaan. Men moet
zich erover verwonderen, dat een zoo zwak en
kreupel iemand als S. toch deze pijnen heeft
doorstaan.
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hoog getrokken, maar moest toen naar de
kerker worden teruggebracht, omdat hart-
zwakte dreigde in te treden. De volgende
dag legde toen 0., die door de voorafgegane
foltering geheel gebroken was 71) een op-
rechte bekentenis af, die hij bij de recollectie
van 30 Jan. geheel en al staande hield. Op
22 Januari kwam Anton S. uit Übach voor

het gerecht; hij was een wever, die gewoon-
lijk bij de feestelijke optochten van de schut-
ters uit übach de trommel sloeg. Met hem
had de rechtbank van Übach niet veel moei-

te. S. bekende onmiddellijk op de eerste dag
allerlei dingen en handhaafde ook bij de re-
collectie zijn verklaringen. Later bleek echter
dat hij veel verzwegen had: daarom werd hij,
zooals wij nog zullen zien, met Johannes
Matthys S. uit Merkstein in Maart opnieuw
gdolterd. Door de onlangs afgelegde beken-
tenissen kwam men weer andere leden van

de rooverbende op het spoor en er volgden
nieuwe arrestaties. Op 28 Jan. bracht men
Nyss Dortants 72), een jongen man uit
Übach, geboeid naar het kasteel te Herzogen-
rath. Een maand later, in Februari, greep ook
Frans Wilhelm Grieffgens, drossaard en
schout van Kerkrade, in zijn ressort in.
Reeds lang stond hier een zekere Alexander
R.,73) een groote, zware kerel met grijs haar,
wonend te Kohlberg, ernstig onder de ver-
denking, dat hij tot de bende behoorde.

71) De verwondingen, die de veldwachter D.
op de pijnbank had op geloop en, waren van zoo
ernstige aard, dat hij kort daarna in de kerker
stierL .

72) Over dezen Nijss D., die eveneens in de ge-
vangenis stierf, zal later nog gesproken worden.

73) Alexander R. staat slecht aangeschreven.
Reeds in de processen tegen de eerste bende
wordt hij als metgezel genoemd. Vgl. deel I van
dit artikel, waar hij in de lijst van de leden onder
No. 169 genoemd is. Hij hield zich toen als paar-
denkoopman in Eygelshoven op en verstond de
kunst om handig van het tooneel te verdwijnen
en aan de dreigende arrestatie te ontkomen. Later
deed hij vaker van zich spreken. Hij was een ge-
vreesde vechtersbaas en stond herhaaldelijk we-
gens mishandelingen terecht. In Kloosterrade was
men slecht over hem te spreken. Toen hij in de
processen, die de familie Poyck met de abdij over
de mijnbouw voerde, door deze familie als getuige
zou opgeroepen worden, liet de prelaat door zijn
procureur zijn meening op schrift stellen, waarin
de intriges van R. in het juiste licht werden ge-
geplaatst, en wraakte hem als geloofwaardig ge-
tuige.
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Vroeger woonde hij in het kwartier Eygels-
hoven onder ter Heyden en was, toen hem
daar de grond onder de voeten te warm
werd, naar Kerkrade verhuisd. 13 Febr. liet
de drossaard van Kerkrade hem arresteeren

en naar Herzogenrath brengen, om een pro-
ces tegen hem aanhangig te maken.

Twee dagen later ontvluchtte de roover
uit Übach Peter M., de medeplichtige van
den terechtgestelden Joseph Keyser, uit het
kasteel, nadat hij ongemerkt de deur van
zijn gevangeniscel had opengebroken. Ver
kwam hij echter niet; want nog dezelfde dag
werd hij weer gevangen genomen en naar
Herzogenrath teruggebracht.

16 Maart stierf plotseling in de gevange-
nis de oude R. uit Merkstein, die reeds aan
de inbraken van de eerste bende had deel-

genomen en al sedert het midden van het
vorige jaar in de gevangenis zuchtte. De
dokters constateerden éen beroerte.

Acht dagen later, 23 Maart, werd de on-
gelukkige Johannes Matthijs S. uit Merk-
stein weer naar de pijnbank verwezen. Reeds
nadat hem de duimschroeven aangelegd
waren, brak zijn verzet; hij schijnt het nut-
telooze van zijn houding te hebben ingeZien.
Twee dagen lang legde hij een omvangrijke
bekentenis af en handhaafde ook op 26
Maart bij de recollectie zijn verklaringen.
Ook Anton S. uit Übach was bereid op 27
Maart onder de druk van de foltering, alles
te openbaren, wat hij op 22 Jan. had ver-
zwegen. Begin April had de rechtbank van
Kerkrade het hard te verantwoorden: De

geraffineerde Alexander R., die zich bij de
vorige verhooren als een groote huichelaar
ontpopt had en de vrome had uitgehangen,
zou op 3 April op de pijnbank tot beken-
tenis van zijn schanddaden worden ge-
bracht, die hem door de getuigenissen van
vele leden van de bende werden ten laste

gelegd. Dit verschrikkelijk schouwspel duur-
de twee dagen. De ongelukkige maakte op
beide dagen alle graden van de foltering
door, zonder ook maar het minste te be-
kennen.

Op 10 April bracht men 3 mannen uit
Merkstein naar de plaats der terechtstelling.
Het waren de gebroeders Johannes Matthijs
en Wilhelmus S. en Hans Peter C. vulgo



"Crichel" 74). Zij boetten aan de galg hun
misdrijf. Laatstgenoemde was 63 jaar en had
reeds, evenals Baltus Kirchhoffs en anderen
uit Merkstein, tot de eerste bende behoord.
De dagboekschrijver van Kloosterrade doet
vooral uitkomen, dat Crichel in Merkstein
een goed ingericht huis bezat en 40 morgen
bouwland liet bewerken. Wanneer men nu

bedenkt, dat wegens het groote aantal roo-
vers het aandeel van ieder afzonderlijk aan
de groote diefstallen betrekkelijk klein was,
dan kan men niet begrijpen, waarom een
zoo welgesteld man, bovendien nog op
zoo'n hooge leeftijd, de inspanningen van
de nachtelijke tochten trotseerde, al was hij
dan ook steeds te paard, zooals eenstemmig
verklaard werd. Winstbejag kan zeker niet
alleen de drijfveer geweest zijn. In ieder ge-
val behoorde hij tot de ingewijden en stond
bij zijn metgezellen in hoog aanzien.

Kort daarna vernam men in het land een

ontstellend bericht uit het hertogdom Lim-
burg: De schepen N. van het hooge ge-
rechtshof in Limburg, die er ten sterkste
van verdacht werd, lid te zijn van de wijd-
vertakte inbrekersbende, had op de pijn-
bank een openlijke bekentenis afgelegd. Men
vond hem op zekere morgen dood in zijn
cel. Uit het hooi en stroo van zijn leger-
stede had de ongelukkige een touw gemaakt,
waaraan hij ziçh ophing, om zoo aan de
aardsche gerechtigheid te ontkomen.

Als zelfmoordenaar werd hij nu volgens
de toen geldende wetten met een been aan
de galg opgehangen. Dat zelfs een lid van
het hoogste gerechtshof der provincie tot
de goddelooze rooverbende behoorde, wekte
natuurlijk in het geheele land groot opzien.

In de eerste helft van Mei 1772 was ook

het lot van den onzalig en chirurg Kirchhoffs
beslist. Hoe meer leden van de bende wer-

den gevangen gezet, des te hoog er stapel-

74) Volgens het dagboek van Kloosterrade was
Crichel 70, jaar, hetgeen niet heelemaal juist is.
Want volgens het doopregister van Merkstein was
C. in 1710 geboren.' Zijn onroerende goederen
worden in de boedelbeschrijving van Merkstein
uit het jaar 1770 Cvg!. mijn artikel: Geschichte
Merksteins bis zuIl). Wiener Kongress, in de Hei-
matblätter des Landkreises Aachen. blz. 32-34)
aangegeven met 7 bunders en 92 roeden (= 28
Pruisische morgen) en hun waarde op 223 gulden
en 16 stuivers geschat. Hij behoorde dus tot de
best gesitueerden van de plaats.
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den zich de beschuldigingen tegen hem op.
Allen, die hem kenden, verklaarden bij de
verhooren, dat hij hun kapitein was geweest
en aan alle rooftochten had deelgenomen.
Zelfs eenigen verweten hem gierigheid en
lage hebzucht 75) en beweerden, dat hij hen
in hun aandeel te kort gedaan, ja zelfs be-
drogen had. Van dit alles wilde echter Jo-
seph Kirchhoffs niets weten; bij bleef bij
zijn bewering, dat hij met de schurken, die
hier tegenover hem stonden, niets te maken
had, en dat hij van al de dingen, die mên
tegen hem te berde bracht, niet het minste
wist. Zoodoende kon hij misschien wel in
dc meening verkeeren, dat men hem niets
kon doen, temeer daar hij ook oP de pijn-
bank standvastig was gebleven en niets had
bekend.

1") Hierover legt b.v. de invalide soldaat Leo-
nard P. "met de laem handt" het volgende getui-
genis af: Bij de roof in Würm had hij, terwijl hij
op schildwacht stond, het paard van den chirurg
Kirchhoffs bij de teugel vastgehouden; daarvoor
had deze hem drinkgeld beloofd. Toen na de aan-
slag de kapitein zijn paard kwam halen, gaf hij
hem niets en zeide, dat zijn broeI; Baltus dit wel
in orde zou maken. Toen nu later bij de uit-
betaling van ieders deel Leonard P. Baltus daarop
opmerkzaam maakte, zeide deze, dat de chirurg
dat moest geven. Toen P. zich nu bij een andere
gelegenheid tot den kapitein wendde en hem om
het beloofde drinkgeld vroeg, sloeg deze dit ver-
zoek botweg af. Zoo verloor P. het hem toegezeg-
de geld, waarover hij zich voor de rechtbank
kwaad maakte en eraan toevoegde, dat ook andere
makkers door den chirurg bedrogen waren. Ook
Charles Rahlenbeck schrijft in zijn boek: Les Pays
d'Outre-Meuse, bldz. 229, dat de chirurg Kirch-
hoffs met den toenmaligen hoog-drossaard van
's Hertogenrode, graaf Hoen de Cartils, herhaal-
delijk ruzie had, en dat deze eens een rekening
van den chirurg voor bewezen diensten voor de
de rechtbank bijna tot de helft gereduceerd had.
Hierover had Kirchhoffs, die in geldzaken zeer
nauwkeurig was, zich zoo opgewonden, dat hij
besloot, een roover te worden en een bende in
het leven te roepen(!?). Zooveel blijkt echter uit
de procesprotocollen, dat de gebroeders Kirch-
hoffs zeer op het geld uit waren en hun metgezel-
len bedrogen. Zoo verweet eens Alexander R. in
het huis van Baltus deze, dat hij hem had be-
drogen en veel te weinig gegeven, waarop een
hevi6e woordenwisseling ontstond, die bijna tot
handtastelijkheden leidde. Uit dit alles ziet men,
dat al de praatjes, die hier onder de bevolking
in omloop zijn, en die den persoon van den chi-
rurg met een nimbus van rooverromantiek trach-
ten te omgeven en hem als een weldoener van de
mensehheid willen voorstellen, die de rijken van
hun bezittingen beroofde om ze aan de armen te
geven, volkomen uit de lucht zijn gegrepen en
iedere kern van waarheid missen.



Origineel: Rijksarchief te Maastricht. Foto: !.ahayc. Maastricht.

DOODVONNIS VAN DEN CHIRURG JOSEPH KIRCHHOFFS,
kapitein der Bokkerijders.

De rechtbank had daarom dan ook van

verdere pijnlijke ondervragingen afgezien,
en de rechtsgeleerden in Limburg werkten
op grond van het zware belastende mate-
riaal tegen Kirchhoffs een uitvoerige akte
van beschuldiging uit. Hierbij ging het om
een zuiver bewijs, gebaseerd op getuigenissen
en hierop steunde dan ook het doodvonnis,

dat op 4 Mei geveld werd 76). Hierin staat
uitdrukkelijk, dat door de verklaringen van
zijn metgezellen het overtuigend bewijs ge-
leverd is, dat beklaagde tot de bende be-
hoorde en aan de .9 afzonderlijk vermelde

76) Het doodvonnis tegen den chirurg bevindt
zich in het rijksarchief Maastricht. V gl. de af-
beelding hierboven.



aanslagen had deelgenomen 77). Toch kwam
de bewijsvoering de rechters wel wat zwak
voor. Daarom wordt op het eind van het
vonnis gezegd, dat de beklaagde vóór de
terechtstelling nog eens op de pijnbank
moest worden gebracht "tot revelatie van
syne medegesellen ende complicen". Men
koesterde dus nog steeds de hoop, aat men
den veroordeelde op het laatste oogenblik
nog een bekentenis kon afdwingen en bo-
vendien de namen van andere leden der
bende kon te weten komen. Men was er

namelijk van overtuigd, dat de verstokte
chirurg het meest van de bende, haar orga-
nisatie en afzonderlijke leden wist; hij was
immers hun kapitein en de geestelijke vader
van alle aanslagen, bij wien van zelfsprekend
alle draden samenkwamen.

Op 6 Mei 1772 verscheen 's morgens het
gerechtshof in de kerker van den veroor-
deelde, en F. A. Cox, de griffier van de
hoofd-rechtbank, las den delinquent het
doodvonnis voor. Tegelijkertijd werd hem
bekend gemaakt, dat men dadelijk met de
foltering, waarvan in het vonnis sprake was,
zou beginnen. Zoo bracht men dan den on-
gelukkige naar de folterkamer, waar Niclaes
Oillenbourg en zijn beulsknechten wachtten.

M:adat men hem tevergeefs schrik had
trachten aan te jagen (z.g. territie), moest
Kirchhoffs alle graden van de foltering
doormaken; toch kon men geen beken-
tenis uit hem krijgen. Toen nam men zijn
toevlucht tot het ergste en onderwierp den
ongelukkige aan een allerverschrikkelijkste
fo~tering, die in die tijd slechts zeer zelden
werd toegepast. Hiervoor zette men den

chirurg op het zgn. "folterpaardje" (equu-
leus) 78), ook "chevalet de torture" en "tor-

77) Hans Peter C. vulgo "Crichel" uit Merk-
stein verklaarde zelfs, dat Joseph Kirchhoffs op
5 Januari 1742 aan de inbraak bij de weduwe
Karhausen in Bardenberg (vg!. deel I) had deel-
genomen. Maar dat is nauwelijks aan te nemen,
omdat Joseph Kirchhoffs toen nog leerjongen was
bij den chirurg Wagner. In ieder geval verklaart
Crichel bij de recollectie, dat hij niet zeker was
van dit getuigenis, omdat hij Kirchhoffs toen nog
niet goed kende.

78) De vermelding van het folterpaardje vinden
we alleen in het dagboek van Kloostenade; vg!.
bijlage I onder 6 Mei 1772. Er wordt echter ook
in de zoogenaamde "Relation", waarover in een
ander verband nog uitvoeriger zal gesproken wor-
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Foto: Dr. W. Jacobs.

Origineel: Uit het werk van P. Mat!. Tanner S.J. Praag. 1675.

FOLTERSCENE OP HET Z.G. TORTUUR-
PAARDJE.

Zoo werd ook Kirchhoffs gefolterd.

tuurstoeltje" genoemd. Dit gruwelijk folter-
instrument kenden de Romeinen reeds, die
het echter slechts bij slaven gebruikten. Het
was een houten stellage, die de vorm van

een paard had. Hierop zette men den mis-
dadiger en bond hem de beenen aan de poo-
ten van het instrument vast. Om zijn hals

legde men een ring, die aan de binnenkant
met een groot aantal spitse ijzeren nagels
voorzien was. Deze ring was zoo groot, dat
hij niet vast om de hals sloot. Aan de bui-
tenkant van de halsband bevond zich een

ijzeren ring, van waaruit een touw naar de
muur was gespannen. Nu werden de armen
van den delinquent strak naar achteren op
de rug gehaald en dan met ijzeren gewich-
ten bezwaard, zoodat zijn lichaam voort-
durend naar achteren werd getrokken. De
gefolterde moest nu in deze versch.rikkelijke

den, een toespeling gemaakt op deze manier van
folteren. Merkwaardig is, dat Sleinada, op wien
wij overigens bij gebrek aan andere bronnen aan-
gewezen zijn, over deze wijze van folteren geen
woord zegt.



el1 ongemakkelijke houding zijn hoofd zoo-
veel mogelijk vooruit steken, om niet met

de nagels van de halsband iri aanraking te
komen. Begaf hem tenslotte de kracht en

zonk zijn hoofd naar achteren, hetgeen op
de lange duur niet kon uitblijven, dan dron-
gen den ongelukkige de vele nagels in zijn
hals, wat geweldige pijn veroorzaakte. Ook
sloeg de beulsknecht bij de vragen van den
rechter nu en dan met een knuppel op het
gespannen touw, zoodat het hoofd van den
ongelukkige naar voren viel en nu de na-
gels in de hals drongen. Om de pijnen van
den gefolterde nog te vergrooten, lei men
onder de voetzólen kolenvuur. Deze folte-
ring gold als een van de zwaarste en de mis-
dadiger moest een sterk gestel hebben, om
deze duivelsche marteling 3 à 4 uren uit te
houden. Deze onmenschelijke foltering ver-
droeg de chirurg voor en na het eten ver-
schillende uren lang. Maar ook op die ma-
nier kwam geen bekentenis over zijn lippen.
De volgende dag werd de pijniging voort-
gezet. Ofschoon men hem weer op het
"paardje" zette en hem urenlang aan de wip-
galg liet hangen, zei hij geen stom woord
en hing daar als een slapende, zoodat alle

aanwezigen over.'t geweldige uithoudings-
vermogen van den ongelukkige verbaasd
stonden. .

Toen nu eindelijk de rechters zagen, dat
mcn geen bekentenis van den hardnekkigen
chirurg kon loskrijgen, bevalen zij den beul,
met de foltering op te houden en gaven den
veroordeelde over aan den biechtvader, een
Jezuïet, Zündér 79),. dien men uit Aken had
laten overkomen, om den veroordeelde op
dc dood voor te bereiden. Toen men den

ongelukkige van de wipgalg naar beneden
liet, zei hij tot de aanwezigen 8°): "Meine
Herren! Ist Ihnen nun Genüge geschehen?
WO nicht, so möget Ihr meinen Leib in
Stücke zerreissen und die einzelnen Teile

79) De Jezuietegpitter Joseph Zünder was af-
komstig uit Ehrenbreitstein bij Koblenz. Hij was
leeraar aan het gymriäsium der Jezuieten te Aken
en tegelijkertijd ook predikaht en biechtvader in
de Munsterkerk aldaar. Biechtvad<;r bleef hij
ook nog na de opheffing van de Jezuietenorde.

8°) Ik volg hier wat Sleinada zegt, die voor de
laatste uren van den ongelukkigen Kirchhoffs als
eenige bron in aanmerking komt. Ook Russel en
Michels baseeren zich op Sleinada.
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ins Feuer werfen lassen. Darum sollt Ihr
aber doch nichts weiter é..USmir herausbrin-

gen!" Vervolgens wankelde hij naar buiten
naar het vertrek, dat grensde aan de folter-
kamer, en waar de pater de kinderen van
Herzogenrath gedurendé de foltering had
laten bidden voor de bekeering van den ver-
stokten zondaar. Hier zonk Kirchhoffs op
de knieën en begon met uitgestrekte armen
met de kinderen mee te bidden. Tenslotte

stond hij op, ging op den patet toe en vroeg
hem naar zijn naam. Toen deze hem geant-
woord had, zeide de chirurg: "So seid Ihr
zur rechten Zeit gekommen; denn ik bin
auch ein grosser Sünder!" 81) Ondanks alle
troostende woorden van den biechtvader,
die lang bij hem bleef, betuigde Kirchhoff~
telkens weer zijn onschuld.

De volgende dag zette de pater zijn pogin-
gen voort, maar tevergeefs. Zoo bleef hem
dan tenslotte niets anders over, dan den
veroordeelde op de aanstaande dood voor
te bereiden. De morgen van de llde Mei
brak aan, waarop Kirchhoffs zou sterven.
Vroeg in de morgen ging de hoofd-schout
de Limpens van Herzogenrath, de oom van
den schout van Übach, naar de kerker 'van
hct kasteel naar de roovers, die daar in hech-
tenis zaten. Hij bezwoer hen bij God en Zijn
heiligen om hun getuigenissen tegen den
chirurg te herroepen, wanneer zij niet waar
waren. Zoo niet, dan moest hij nog vandaag
sterven. Maar allen handhaafdèn hun afge-
legde getuigenissen en vervloekten zelfs
Kirchhoffs als hun verleider, die hen allen
in het ongeluk had gestort. Sommigen ver--
klaarden onder hoongelach, dat hij zich zon-
der twijfel liet hangen, zonder het minste
te bekennen, zooals hij het hen op hun ver-
gaderingen zoo dikwijls had ingescherpt.
Onder deze omstandigheden beval de rech-
ter, om de terechtstelling van den veroor-
deelde te voltrekken.

Zoo leidde men dan Kirchhoffs naar bui-

ten naar de Beckenberg, waar de galg opge-
steld was. Om 11 uur besteeg de chirurg
bevend de ladder naar de galg, waar de beul
hem de strik om de hals legde. Tèrwijr' hij
nog met trillende stern de woorden uitsprak:

81) Let op de woordspeling: Zünder-Sünder.



"Jesus! Dir lebe ich! Jesus! Dir sterbe ich!"
stiet de beul hem van de ladder. De terecht-
stelling werd volgens den dagboekschrijver
van Kloosterrade door zulk een groote me-
nigte toeschouwers van iedere leeftijd en
ieder geslacht bijgewoond, zooals men ze
hier te lande nog niet had gezien. Immers
allen wilden het einde zien van den leider
van de bokkerijders, over wien zoovcle ver-
halen in omloop waren en die ondanks de
vele en smartelijke folterpijnen geen beken-
tenis had afgelegd.

Hiermee nam het verschrikkelijke drama
van Kirchhoffs een einde, en de echo van
het gebeurde weerklonk over het geheele
land tot in de aangrenzende gebieden. De
stemmen, die nu opgingen, waren verdeeld.
Velen, waaronder ook de leden van de ben-
de, die nog op vrije voeten leefden, prezen
luide de standvastigheid en volharding van
den chirurg, zagen in hem een martelaar van
zijn overtuiging en hielden niet op, hem te
verheerlijken en zijn rechters te veroordee-
len. Weer anderen vervloekten hem, die zoo-
veel anderen in het ongeluk had gestort.
Nog anderen waren van meening, dat het
gerecht overhaast was te werk gegaan, men
had met de terechtstelling nog moeten wach-
ten. Misschien zou Kirchhoffs toch nog tot
betere gedachten zijn gekomen, een beken-
tenis afgelegd en andere medeplichtigen ver-
raden hebben.

Hoe dit ook zij: Kirchhoffs is zwijgend de
dood ingegaan. Hij heeft het groote geheim,
dat over zijn persoon en over de bende in
haar geheel lag, met zich in 't graf genomen,
en er bestaat geen vooruitzicht, dat de sluier,
die over het geheel ligt, ooit volledig zal
worden weggenomen. Want zij, die iets wis-
ten van de diepste bedoelingen van de ben-
de, hebben standvastig gezwegen en zijn,
zonder iets te verraden, de dood ingegaan.

3. Processen tegen de tweede rooverbende

na de dood van den chirurg Kirchhoffs.

Op de terechtstelling van den kapitein
volgden spoedig weer andere. In dezelfde
maand, op 26 Mei, stierf in de naburige
heerlijkheid Rimburg de aldaar wonende
schepen Martin N. aan de galg. Hij had in
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hoog aanzien gestaan, zoodat velen het maar
niet konden begrijpen, dat zoo'n man tot
de goddelooze misdadigersbende zou be-
hoord hebben.

De volgende dag werden in Herzogenratb
weer 3 roovers uit Übach opgeknoopt. Het
waren Peter M., Anton S. en Peter M.
Laatstgenoemde, die met Joseph Keyser vele
misdaden had bedreven en later in zichzelf
keerde, had door zijn vrijwillige bekentenis-
sen vele metgezellen verraden en aan de
rechtbanken uitgeleverd. Hij stierf volgens
ons dagboek als een rouwmoedige zondaar.
Op 1 Juni werd ook de eerste roover uit
Kerkrade terechtgesteld. Het was de be-
ruchte Alexander R., een verstokte zondaar,
dien prior Marbaise van Kloosterrade gees-
telijke bijstand verleende. Of echter zijn be-
keering oprecht was, of dat hij als huiche-
laar stierf, daarop kan onze kroniekschrij-
ver 82) geen antwoord geven.

In de zomer van 1772 werd ook het lot
beslist van den invaliden soldaat Leonhard
P. "met de laem handt" uit Übach. Nadat
hij tweemaal gefolterd was op 28 Mei en op
29 en 30 Juli 1771 en alles bekend had, en
ook bij de recollectie zijn getuigenissen had
gehandhaafd, kwam hij tot inkeer en voegde
door wier vrijwillige getuigenissen op 19
act. 1771, 25 Nov. 1771, 5 Maart 1772 en
op 19 Juni 1772 zooveel aan zijn bekenteni..
toe, dat de rechtbanken de namen van vele
andere bendeleden te weten kwamen.
Vooral beschuldigde hij ook den chirurg
Kirchhoffs en betichtte verschillende leden
uit Alsdorf, alsook den chirurg K. uit Bar-
denberg van deelname aan de rooftochten.
Ook over de organisatie van de bende ver-
ried hij vele bijzonderheden, vooral ook
over haar militair karakter. Zoo verhaalt hij,
dat Spielhensgens Nicolaes uit Alsdorf kor-
poraal in de bende was, schepen N. uit Fin-
kenrath sergeant-majoor (Feldwebel). Ook

82) Met 1 Juni 1772, waarop de terechtstelling
van R. uit Kerkrade gemeld wordt, sluiten de
aanteekeningen van het dagboek over de bokke-
rijders en hun gerechtelijke vervolging. Met
19 Juni breekt dit derde en laatste fragment af.
Voor de nu volgende processen tot 1776 zijn wij
enkel en alleen aangewezen op de weinige over-
blijfselen van de processtukken en de gegevens
van Sleinada, die echter van nu af ook slechts
weinige bijzonderheden geeft.



Joseph P. de "Hähr van de Sankel" behoor-
de tot de brigadiers. Baltus Kirchhoffs zou
de leden uit Gulik zijn "corps d'infanterie"
en de bereden afdeeling uit Merkstein zijn
"corps de cavalerie" genoemd hebben. Peter
M. was in de bende zooveel als bode; hij
moest zich ter beschikknig houden van de
gebroeders Kirchhoffs. Baltus zou ook dik-
wijls van een lijst de namen van de leden
voorgelezen hebben; de aanwezigen moesten
dan met "Hier" antwoorden; wie niet aan-
wezig was, werd opgeschreven. Vervolgens
vermeldt P. nog, dat hij van Baltus, voor
het afleggen van de eed, handgeld had ge-
kregen. Wanneer Leonhard P. werd terecht-
gesteld, kan men niet nauwkeurig aangeven.
Het moet echter in Juli 1772 geweest zijn.

In 1772 heeft ook het proces plaats tegen
den voortvluchtigen Baltus H. uit übach.
Het proces werd ondanks de ontvluchting
formeel geopend en bij verstek van den aan-
geklaagde voortgezet. Hij werd viermaal
achter elkaar opgeroepen door een schrifte-
lijke dagvaarding aan zijn huis en door 'n
aanplakbiljet op de kerkdeur, om op het
kasteel te Herzogenrath te verschijnen, zich
te verantwoorden wegens de tegen hem in-
gebrachte beschuldigingen. Maar omdat H.
aan de verschillende oproepingen geen ge-
hoor gaf, liet de eischer de akten afsluiten
en ze naar de rechtbank in Limburg sturen.
Deze velde tegen den voortvluchtigen H. het
doodvonnis en zijn huis en de onroerende
goederen werden verbeurd verklaard.

Bijna het geheele jaar 1772 moest de recht-
bank van übach zich met een uiterst door-
trapten en gevaarlijken bokkerijder bezig
houden, zooals ons de bewaarde processtuk-
ken aantoonen, die meer dan 100 folio-blad-
zijden beslaan en een goed inzicht geven in
de gebruikelijke procedures van die tijd.
Tevens plaatsen ze ook de sluwheid en laag-
heid van den aangeklaagde in het juiste licht.
Hij heette Leonhard L., en was geboren en
woonachtig in Groenstraat, kwartier übach-
Overworms. Hij was een "kolengids" 83), die
met zijn broer een kolenhandel dreef en

83) De "kolengidsen" waren handelaars, die
met zakken kolen op paarden geladen naar de
verschillende plaatsen van het land trokken om
ze te verkoopen. Zij stonden bekend als ruwe
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daarom veel in het land reisde. Ook stond

hij onder zware verdenking, dat hij aan de
moord op Hensgens Brüll uit übach had
deelgenomen. L. deed alsof het voor hem
van belang was om de leden van de ver-
vloekte bende te ontdekken, en had ook
aandeel gehad in 't bewaken der gevangenen
in Herzogenrath. Langzamerhand deed het
gerucht in het land de ronde, dat L. zelf tot
de bokkerijders behoorde, ja dat hij een van
de ergste onder hen was. Deze praatjes
kwamen den sluwen jongen ook ter oore,
en hij besloot te vluchten, om zich zoo aan
de gerechtelijke vervolging te onttrekken.
Tot dit doel had hij reeds zijn erfdeel ver-
kocht. Maar de schout de Limpens had den
verdachte in civiele detentie laten nemen en

verzocht achteraf om een overeenkomstige'
gerechtelijke uitspraak. Zoo begon dan het
proces tegen L.

L. trad voor de rechtbánk met groote han-
digheid op. Hij verklaarde, dat alle beschul-
digingen, die men tegen hem had uitge-
bracht, valsch waren en verzocht om de aan-
klacht als ongegrond te laten vervallen.
Maar de Limpens weert handig deze zet van
L. tegen hem af. Hij vraagt in de zitting van
30 Oct., dat men L., met Leonhard P. "met
de laem handt" zou confronteeren, dat men
verder de bezwarende getuigenissen van Pe-
ter M. en de terechtgestelde Jacobus 0.,
Joseph P. en Albertus S., bij de processtuk~
ken zou voegen. In twee volgende zittingen
in November 1771 verzocht dan nog de
eischer, om een zekeren Johannes Dreschers
uit übach als getuige te hooren en L. met
Peter M. te confronteeren. Toen dit gebeurd
w~s en ander belastend materiaal tegen L.
was gevonden, werd de beklaagde op 27
Nov. 1771 voorgeleid. Men las hem nu de
nieuwe beschuldigingen voor. Vervolgens
vroeg men hem of hij getuigen à décharge
kon aangeven of zijn alibi kon bewijzen.
L. liet zich niet uit het veld slaan. Hij had in
de gevangenis alles nauwkeurig overwogen
en zoo probeerde hij dan, wat betreft de
deelname aan de diefstad te Immendorf,

kerels. Vgl. hierbij hetgeen ik in mijn artikel:
Over de mijnbouw der Abdij Kloosterrade, Rol-
duc's Jaarboek 1937 bldz. 144 nota 121 heb ge-
schreven.



waarvan hij onlangs sterk verdacht was ge-
maakt, zijn alibi te bewijzen. Hij vertelde,
dat hij in de nacht, toen in Immendorf ge-
stolen werd, met den schepen van Übach,
Kleuter, en verscheidene andere burgers
naar het huis van den haemmaecker Peter

M. in de Koestraat was gegaan, om dezen
te arresteeren, waarin hij echter niet ge-
slaagd was. De volgende dag had hij den
schepen bij het dorschen geholpen en deze
zou hem letterlijk gezegd hebben: "Nun ha-
ben wir hier in Übach die Nacht über Jagd
abgehalten, und in Immendorf haben die
Schelme gestohlen!" Hierop zou hii geant-
woord hebben: "Dann sind sie auch noch

nicht bange!" Vervolgens noemde L. nog
ccn rij andere getuigen à décharge, die alle
zijn alibi voor Immendorf konden bevesti-
gen: zoo .was 's nachts Christiaan, de knecht
van zijn zwager Merten Plourn, kort voor
middernacht aan zijn huis geweest, om hem

namens den schepen Kleuter te halen om
aan de jacht op den haemmaecker deel te

nemen. Verder zouden daarbij geweest zijn:
Joseph Plourn, zoon van Peter Ploum in
Holthuysen, Goert Pauwels en zijn twee
zwagers Philipp en Peter Zimmermam.
Deze personen moesten allen ondervraagd
worden. Dan had de schepen Kleuter hem
nog verteld, dat Peter M., de haemmaecker,
zich in een herberg te Linnich had uitgelaten,
dat de kameraden den schepen Kleuter in
zijn huis in kokende olie moesten verbran-
den en hem, Leonhard L., zouden zij riemen
uit het lichaam snijden, want zij beiden wa-
ren de schuld, dat hij uit Übach had mqeten
vluchten. Daarna had de schepen Kleuter
hem gedwongen, om langer dan een maand
met het geweer bij hem voor de deur op
schildwacht te staan; zoo niet dan moesten
zij beiden sterven. Ook Leonhard Plourn,
wonend achter de kerk te Übach, en zijn
zwager Peter Zimmermans had eveneens de
wacht gehouden. Tenslotte was ook Servaes
Schwartz, de knecht van Kleuter, van de
zaak op de hoogte. Hij verzocht daarom,
om al deze personen voor het gerecht te
ondervragen.

L. wist nog andere getuigen à décharge te
noemen: Zoo had reeds de terechtgestelde
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Joseph P.84) gedreigd, dat Leonhard L. ook
op 't kasteel te Herzogenrath moest komen,
"het ging hoe het conste". Inderdaad had
ook de schepen Reimekens hier op het kas-
teel tot hem gezegd: "L., es ist gut für dich,
dass es nun noch so gekommen ist!" Vvant
wanneer twee of drie van die schurken het

eens waren geweest, om hem op het kasteel
te krijgen, dan had het nog erger voor hem
kunnen afloop en. L. verzocht dan, om de
beide schepenen ook hierover te ondervra-
gen.

Tenslotte wees L. er nog op, dat hij in het
proces tegen den "Jongh" met deze gecon-
fronteerd was en tegen deze getuigd had.
N u was het toch zeker niet waarschijnlijk,
dat hij, indien hij tot de dievén behoorde,
tegen deze getuigenis had afgelegd. Hij ver-
zoekt dan uitdrukkelijk, om ook deze ver-
klaring bij de akten te voegen.

Bij het verdere verloop van het gerechte-
lijk onderzoek hield L. niet op steeds weer
nieuwe omstandigheden en getuigen aan te
geven, die voor zijn onschuld moesten plei-
ten. Hij verzoekt, om zijn broer Goert L. te
vragen de kwitanties over te leggen, die hij
van zijn advokaat Schillings had gekregen
over een betaling voor bewezen diensten.
Deze kwitanties wenscht dan L., in het bij-
zijn van den griffier in te zien. Hierna gaat
L. voort: In de laatste zomer w3;s hij met zijn
kolen-paard door 't land getrokken. Op de
hoofdstraat te Herzogenrath ontmoette hij
den schout, de Limpens, uit Übach, toen deze
juist op het kasteel verschillende arme zon-
daars op de pijnbank had willen onder-
vragen. Hij had toen den officier gevraagd,
om bij de foltering aanwezig te mogen zijn,
hetgeen deze echter had geweigerd. Hij zou
toch, zoo verklaarde L. nu tot zijn verdedi-
ging, als hij medeschuldig was, niet bij de
foltering hebben willen tegenwoordig zijn,
omdat dan te vreezen was, dat hij eveneens
beschuldigd werd. Verder vraagt L. nog, om
Rochus, Peter en Nyss Brüll, Teresia Brüll,
dochter van wijlen Johannes Brüll, en Merten
Boymans onder eede aan een verhoor te on-
derwerpen. Tot slot herinnert L. nog aan een
gesprek met den hoofd-schout, die hem over

84) Bedoeld is Joseph P. uit Übach, vulgo de
"Hähr van de Sanckel".



den "Jongh" had ondervraagd. Hij (de Lim-
pens) had gezegd, dat men niets om hem
(Keyser) kon geven. Men moest hem geese-
len en wegjagen. Daarop had hij geant-
woord: "Nein, Herr Hauptschultheiss! Das
ware zu gnädig!" Vervolgens had hij den
hoofd-schout verteld, wat de "Jongh" alle-
maal in de kerker had gezegd. Ook hierover
vraagt L. den hoofdschout, de Limpens, te
ondervragen.

De rechtbank willigde de verschillende
verzoeken in, en in de loop van December
hadden deze verhooren plaats. Deze lever-
den toch niet het resultaat op, dat L. had
verwacht. Deels waren de verklaringen van
de getuigen zoodanig, dat zij geen décharge
voor L. tot gevolg hadden, deels konden zij
zijn alibi niet bevestigen, omdat de tijdsop-
gave niet overeenstemde. In de poging van
den beklaagde, om zijn haat tegen de leden
der dievenbende en zijn ijver bij haar uit-
roeiing in het belang van het algemeen wel-
zijn als bewijs te laten gelden voor zijn on-
schuld, zag echter het gerecht een listige
intrige, om het feit, dat hij zelf tot de bende
behoorde, te verdoezelen.

Maar L. werd niet moe, nieuwe getuigen
voor zijn onschuld te noemen. Allereerst
vroeg hij, dat men hem met Peter P., de
drie S. uit Merkstein, en 10 andere aange-
klaagden zou confronteeren en hen in zijn
tegenwoordigheid zou ondervragen, wat zij
tegen hem te getuigen hadden. Vervolgens
beklaagde hij zich erover, dat de 9 terecht-
gestelden uit Übach ondanks zijn verzoek
niet met hem geconfronteerd waren. Ten-
slotte haalde hij nieuwe getuigen aan: Zijn
broer Goert kon onder eede bevestigen, dat
hij (L.) in 1762 steeds bij hem in Groenstraat
had geslapen, dat zij beiden op Sint Sebas-
tiaansavond samen 's avonds gegeten had-
den, tegen 10 uur de rozenkrans gebeden
hadden en toen naar bed waren gegaan. Dit
was eveneens het geval op de avond van 19
April 1762 en Zaterdags vóór Palmzondag.
Zijn beide zwagers, Zimmermans, wisten,
dat hij met hun zuster getrouwd was, toen
in Übach "aen het velt" werd gestolen. Ook
de vrouw van den veldwachter, Katrin Si-
mons, die destijds als dienstmeisje bij zijn
moeder had gediend, kon getuigen, dat hij

234

in 1762 iedere nacht tot Zondag vóór Pink-
steren in Groenstraat geslapen had. Ten-
slotte moest ook de schepen Reynartz uit
Übach weten, dat de "Jongh", Joseph Key-
ser, .hem bij de confrontatie met de boeien
(de cluysteren) in z'n gezicht had willen
slaan en had geroepen, dat hij (L.) in het
vuur van de hel moest branden, omdat hij
'n valsch getuigenis tegen hem had afge-
legd. Toen had Reynartz Keyser gevraagd,
of hij dan iets tegen L. kon getuigen, waarop
de "Jongh" geantwoord had: wanneer hij iets
wist te zeggen, dan zou hij 't dadelijk doen.
Ook kon de gerechtsdienaar Peter Göbbels
getuigen, dat Johannes J., schoonvader van
Peter M. hem had willen slaan. Ook moest

de schepen Kleuter onder eede verklaren;
dat hij hem, wanneer hij bij hem werkte,
het avondeten vroeger moest geven, opdat
hij op tijd naar huis kon -gaan, omdat Teche-
len Kobus, de Laur uit Übach en Merten P.

iedere avond hem stonden op te wachten,
om hem af te ranselen. De rechtbank be-

sloot, om de genoemde getuigen in verhoor
te nemen.

Bij de ondervragingen bleek echter, dat L.
bij de poging om zijn alibi te bewijzen zich
in het jaar had vergist, want de diefstal,
waarover het ging, had niet in 1762 maar in
1763 plaats gehad. Ook getuigde de schepen
Rinckens zelfs tegen L. Tegen hem had na-
melijk de beklaagde gezegd, dat het nog
lang niet gedaan was met de dieven, waarop
Rinckens hem vroeg, waarvan hij dat dan
wist. Daarop had L. geantwoord, dat hij
meer wist dan alle schepenen van Übach te-
zamen.

Hieruit concludeerde de rechtbank, dat L.
dan zelf tot de dievenbende moest behoo-

ren, anders kon hij dit niet weten. Het ver-
hoor van beklaagde's broer, Goert L., toon-
de aan, dat deze probeerde verschillende
andere getuigen te bewegen, om tegen hun
geweten in te getuigen. Daardoor verloren
zijn verklaringen en die van de getuigen aan
kracht. Maar afgezien daarvan, kwamen zij
met elkaar in tegenspraak en konden ten-
slotte noch de dag noch het jaar met zeker-
heid aangeven.

Nadat het getuigenverhoor tot in 't hartje
van de zomer had geduurd, hield de Schout



de Limpens op 18 Juli voor het gerechtshof
zijn pleidooi, waarin hij op handige wijze
alle tegenwerpingen van den beklaagde
weerlegde en de verklaringen van de getui-
gen aan een afdoende critiek onderwierp,
waaruit duidelijk bleek, dat zij L. noch vrij-
spraken van schuld, noch hem voor de af-
zonderlijke inbraken een alibi konden ver-
schaffen. Bij deze uiteenzettingen sloot zich
de rechtbank aan. Zij besloot de stukken in
zake de kwestie L. af te sluiten en deze naar
Limburg te sturen.

De rechtsgeleerden aldaar adviseerden om
den hardnekkig en L. op de pijnbank te bren-
gen. Dit had plaats op 3, 4 en 5 Sept. 1772.
Nadat L. de eerste morgen allerlei uitvluch-
ten had gemaakt en, zooals later gebleken
is, onwaarheid had gesproken, ging hij er
's middags, toen men hem zwaar gepijnigd
had, er toe over zijn lidmaatschap van de
bende te bekennen. Op de beide volgende
dagen legde hij een uitvoerige bekentenis
af, die hij ook op 7 September in de recol-
lectie geheel en al handhaafde. De volgende
maand werd het doodvonnis over Leonhard
L. geveld en een paar dagen later voltrok-
ken.

De processen tegen de leden van de roo-
verbende duurden voort tot in de zomer
van 1776. De laatste terechtstelling had vol-
gens Sleinada op 12 Aug. 1776 plaats. Het
ging hier om Christiaan F., afkomstig uit
Merkstein. Hij was nog jong en raasde van
woede, toen hij de ladder naar de galg moest
bestijgen.

Zooals reeds gezegd is, is van de proces-
stukken uit de jaren 1772-1776 niet heel
veel bewaard 85).Het zijn enkel nog een paar

85) Deze processtukken, die in het bezit waren
van den pastoor J. P. J. Wetseis uit Speckholzer-
heide. en Goor d&<tlestijds aan pastoor Michels
van Kohlscheid waren uitgeleend, en die na de
dood van Wetsels in het rijksarchief te Maastricht
kwamen, bevatten in het geheel fragmenten van
24 processen, en wel uit de jaren 1771 en 1772.
V olgens een brief van pastoor Wetseis aan wijlen
rijksarchivaris Dr. Habets moeten er oorspronke-
lijk ongeveer 300 processtukken geweest zijn(!)
De meeste werden zonder meer uitgeleend en
gingen zoo verloren. In 1937 wendde ik mij tot
den heer Wetseis in de Bank bij Kohlscheid, een
neef van bovengenoemden pastoor, en vroeg hem
bij zijn familie navorschingen te doen. Dit heeft
mijnheer Wetseis in Duitschland en Holland ge-
daan, maar jammer genoeg zonder resultaat.
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fragmenten, die vooral betrekking hebben
op de jaren 1773 en 1776: Zoo hield zich in
1773 de rechtbank van Merkstein bezig met
Peter P., den jongen.

Hij werd op 16 en 17 Febr. gefolterd en
legde vooral bezwarende verklaringen af
tegen een paar metgezellen uit Herzogen-
rath. Ook deed hij zeer uitvoerige mededee-
lingen over de eed, die bij de bende in zwang
was. Hij stierf, evenals de andere metgezel-
len, aan de galg.

In October 1772 had de jonge Nyss D. uit
Übach op de pijnbank bekend, dat hij tot de
bende behoorde, en was bij de recollectie ook
bij zijn verklaringen gebleven. Maar later
herriep hij alles in de gevangenis. Hij zei:
dat hij met een bloedverwant, Willem Jo-
seph D. genaamd, in de nacht, toen de bende
in Hoengen inbrak, te Übach in de herberg
V roeschen was geweest; daarna hadden zij
aan het raam met verschillende meisjes uit
Übach gevrijd. Om 2 uur 's nachts waren zij
naar huis gegaan, zooals zij aan het slaan
van de kerkklok konden hooren. Of D. nu
opnieuw gefolterd werd, moeten we in het
midden laten. In ieder geval werd hij ziek
in de gevangenis en zweefde tusschen leven
en dood. Toen hij voor den rechter gebracht
was, herriep hij op 24 Febr. 1773 nogmaals
de verklaringen, die hij tijdens de foltering
had afgelegd. Toen men hem echter voor-
hield, hoe het dan kwam, dat hij zoo op de
hoogte was van alle bijzonderheden van de
inbraken, antwoordde D., dat Matthys S.
de "Puckel" hem die in de gevangenis had
verteld 86). Ook had deze hem aangeraden,
om bij het verhoor alleen die personen te
noemen, die de naam hadden van schurken.
S. had hem dan ook van dat soort opge-
noemd. Omdat de gezondheidstoestand van
den gevangene van dag tot dag erger werd,
ging de rechtbank zelf op 2 Maart naar de
kerker van den beklaagde, nadat deze tegen
den gerechtsdienaar had gezegd, dat hij nu
wilde bekennen. En inderdaad legde D., ter-

86) Deze verklaring van Nyss D. bewijst weer
eens, hoe gebrekkig het onderbrengen van de roo-
vers in de gevangenissen W3S. Evenals bij de pro-
cessen tegen de eerste bende, was het ook nu
mogelijk, dat de gevangenen met elkaar konden
spreken en plannen maken omtrent de verklarin-
gen, die zij zouden afleggen.



wijl hij op zijn stroozaak lag, een bekentenis
af en beschuldigde zich van deelname aan
verschillende diefstallen. Toen men echter

de volgende morgen het verhoor wilde voort-
zetten, verklaarde D., dat alles, wat hij gis-
teren bekend had gelogen was; dat hij aan
geen diefstal had deelgenomen. Onder deze
omstandigheden staakte de rechtbank het

verhoor van den zwaar zieke, die een paar
dagen later stierf.

Begin 1773 werd ook een begin gemaakt
met het proces tegen Joseph B. uit Übach.
Op 14 en 15 Mei kwam hij op de pijnbank.
Hij noemt een heele reeks medeplichtigen op,
waaronder ook nieuwe, zooals b.v. Jan B.
vulgo "het clarinetten mant jen", een schoen-
maker uit Merkstein. Ook over de bokke-

rijderseed en over de woordelijke tekst er-
van wist hij allerlei nieuws te vertellen. Een
uiterst zware foltering moest kort daarna
op 14 Juni Renerus C. uit Übach ondergaan.
's Morgens had hij 3 graden door te maken.
Nadat hij vervolgens bijna een uur aan de
wip had gehangen, moest hij op. bevel van
den lic. medieus Bardenheuwer naar bene-

den gelaten worden, om weer een beetje op
verhaal te komen. Toen hij opnieuw "opge-
rold" zou worden, verklaarde hij zich bereid,
om een bekentenis af te leggen.

Op 14 en 15 Juni gaf hij dan ook toe, dat
hij aan 5 verschillende inbraken deelgeno-
men had. Bij de recollectie bleef hij bij zijn
beweringen, maar ontkende de gebruikelijke
eed te hebben afgelegd.

Terzelfder tijd werd ook Renerus E. uit

Übach een proces aangedaan. Hij schijnt op
dezelfde manier als Leonhard L. voor de

rechtbank allerlei getuigen te hebben opge-
noemd, om zijn onschuld te bewijzen. Zoo-
doende werd op 26 Aug. 1773 de schepen,
Kleuter, uit Übach ondervraagd aangaande
verschillende verklaringen van E. Maar hij
kon niets zeggen, wat den beklaagde van
schuld had kunnen vrijpleiten. Een andere
getuige, Leonhard Plourn, wonend achter de
kerk te Übach, verklaarde, dat hij met den
schepen Kleuter op de avond, toen in Übach
op de klok werd geslagen, naar de hoeve
"aen de handt" was gegaan. Maar Renerus
E. was niet bij hen geweest. Hierop lieten
de juristen Ernst en Thielen van het hooge-
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gerechtshof in Limburg E. folteren, hetgeen
op 8 en 9 act. plaats had. Het volgend jaar
op 18 Maart 1774 herriep E. bij gelegenheid
van een confrontatie met Johannes B. al zijn
bekentenissen. Toen hij later hierover ter
verantwoording werd geroepen, verklaarde
hij, dat de herroeping in een vlaag van op-
winding (verbaestheyt) was gebeurd. Zijn
onder eede afgelegde recollectie van 11 act.
1773 berustte op waarheid. De drie dieven
uit Übach, waarvan in de jaren 1773 en 1774
sprake was, werden aan de galg opgehangen.
De terechtstelling van laatstgenoemde had
op 21 Juli 1774 plaats.

Zooals reeds eerder vermeld werd, was

Dirk J. uit Übach direct bij het begin van de
processen uit de kerker ontsnapt. In 1774
kwam men op zijn geval terug. Op 26 Aug.
veroordeelden de rechtsgeleerde schepenen
Ernst en Thielen hem bij verstek tot de galg.
De goederen en effecten van J. werden door

het gerecht in beslag genomen.
Nu volgt een nauwkeurige opsomming

van alle personen, tegen wie een proces werd
aanhangig gemaakt.

VIII. LISTE 87) VAN DE GEEXECU-
TEERDE, IN DE GEVANCKENISSEN

OVERLEDENE, GEDETINEERDE, GE-
EVADEERDE ENDE FUGITIVE

's LANDTS VAN 's-HERTOGENRAEDE:

(Stand van 't jaar 1776).

1. Herzogenrath.

Geexecuteerde uyt de vryheyt van 's Her-
togenraede (7).

1. Den chirurgyn Joseph Kirchhoffs.
2. Joannes P.
3. Geerardt A.
4. Wilhelmus A.
5. Henricus Joseph C.
6. Conraet C.
7. Joannes Peter K. Deze werd in 1776 in Her-

zogenrath terechtgesteld.

87) Deze authentieke lijst van processen, die in
de tweede periode door de afzonderlijke recht-
banken werden aanhangig gemaakt, bevindt zich
in het rijksarchief te Maastricht (Hs. 157). Zij
vermeldt de namen van de leden der bende, die
gerechtelijk vervolgd werden. Om redenen, die ik
reeds in deel I heb aangegeven, kon ik er echter
slechts toe besluiten, om de beginletters van de
familienamen te geven. Het archiefstuk dateert
sedert het begin van het jaar 1776, want Chris-
tian F., die onder No. 98 vermeld staat, was nog
niet terechtgesteld.



Fugitive uyt de vryhyet van 's-Hertoghen-
'raede. (6).
8. Nicolaes C.
9. Leonard S.

10. Nicolaes Joseph O.
ll. Joannes Peter K.
12. JOannes S.
13. Caspar Mathys K.

Gedetineerden uyt 's-Hertogenraede: (1)

14. Joseph G.

Totaal aantal van de leden der bende uit

Herzogenrath: 14 personen.

2. Ubach.

Geexecuteerde der Bancke van Ubach: (20)

15. WIlIem P. uyt den Vivat.
16. Peter M.
17. Leonard L.
18. Henricus S.
19. Joseph P.
20. Cornelius D.
21. Adolff S.
22. Joannes B.
23. Gabriel R.
24. Anthon S.
25. Renerus C.
26. Peter. P.
27. Peter M.
28. Jacobus O.
29. Joseph B.
30. Godfrid P.
31. Renerus E.
32. Joseph Keyser, der Jongh.
33. Joannes Henricus H., vulgo de Pruyss.
34. Leonard P.

Overledene der Bancke van Ubach in de ge-
vanckenissen: 6 personen.

35. Rochus D.
36. Joannes D.
37. Joannes J.
38. Franz Willem W.
39. Nyss D.
40. Peter H.

Geevadeerde der Bancke van Obach uyt de
gevanckenissen: 3 personen.

41. Jacobus H.
42. Derik J.
43. Leonard S.

Fugitive der Bancke van Ubach: 5 personen.

44. Peter Joseph P.
45. Coen K.
46. Willem P. alias Jouchems Willem.
47. Baltus H.
48. Joseph D.

Totaal aantal van de leden der bende uit

Ubach: 34 personen.
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3. Merkstein.

Geexecuteerde der Bancke van Merkstein:
29 personen.

49. Arnoldus Z., vulgo Kneullen of Knoben.
50. Joannes (Hans) Peter C., vulgo Crichel.
51. Joannes Mathys S., vulgo de Puckel.
52. Peter B.
53. Mathys S., vulgo Thysgen de Wecken-

bäcker.
54. Wilhelmus S.
55. Albertus S., vulgo Bertus Sleip.
56. Ruth S., vulgo Caemer Ruth.
57. Derik S.
58. Nicolaes H.
59. Mathys M.
60. Arnoldus E.
61. Joannes Wilhelmus E.
62. Nicolaes R. de jonge.
63. Martinus P.
64. Joannes Leonardus G.
65. Philip E.
66. Peter C.
67. ChristiafJ. T.
68. Wilhelmus K.
69. Peter P.
70. Hubertus C.
71. Nyss T.
72. Arnoldus L.
73. Winand M.
74. Caspar S.
75. Jean B. G., vulgo het clarinetten mant jen.
76. Joes C.
77. Joannes P.

Overledene der Bancke Merxstein in de ge-
vanckenissen: 7 personen.

78. Balthus Kirchhoffs.
79. Nicolaes R. de oude.
80. Frans Henrich V., vulgo de
81. Matthys E.
82. Mathys D.
83. Mathys E.
84. Joannes Leonardus F.

Cüpper.

Geevadeerde der Bancke Merxtein uyt de
gevanckenissen: 3 personen.

85. Maria Notermans.
86. Peter M.
87. Peter S.

Fugitive der Bancke Merxstein: 10 personen.

88. Willem E.
89. Jo'annes K.
90. Joannes Jacobus K.
91. Nyss C.
92. Joannes C.
93. N yss M.
94. Derick G.
95. Merten S.
96. Joannes Wilhelmus K.
97. Jacobus S.



Gedetineerden van Merxstein: 1 persoon.
98. Christiaan F.88).

TotBal aantal van de leden der bende uit
Merkstein: 50 personen.
4. Kerkrade. .

Geexecuteerde uyt de Bancke Kerckrade:

5 personen.
99. Alexander R.

100. Willem Henrich H.
101. Joannes Wilhelmus W.
102. Joannes Simon H.
103. N yss R.

Overledenen der Bancke Kerckrade in de

gevanckenissen: 1 persoon.
104. Peter W.

Geevadeerden der Bancke Kerckrade uyt de
gevanckenissen: 1 persoon.

105. Wilhelmus R.

Fugitive van Kerckrade: 2 personen.
106. Anton Qu.
107. Joseph W.

Gedetineerden van Kerckrade: 1 persoon.
108. Derick S.
Totaal aantal van de leden der bende uit

Kerkrade: 10 personen.

5. Simpelvelt.
109. Onder Simpelvelt is geexecuteert eenen

franzoos genoemt: Wilhelm B.8?):1persoon.

6. Weltz en Roerdorf.
110. Van Weltz is in den gevanckenisse overle-

den den Coster genoemt: Joannes Anthon
WI.: 1 persoon.

7. Rimburg.

Onder de Heerlicheyt
executeert: 4 personen.

111. Mathys H.
112. Merten N.
113. Anthon J.
114. Wilhelmus M.90)

Rimburgh syn ge-

88) De terechtstelling van Christian F. had vol"
gens Sleinada op 12 Aug. 1776 plaats. Hierdoor
is gewaarborgd dat de lijst vóór 1776 geschreven
is. Overigens was bovengenoemde terechtstelling
de laatste, die in het land 's Hertogenrode aan
leden van de tweede bende voltrokken werd.

89) V gl. rijksarchief Maastricht, schepenbank
Simpelvelt, crimineele gedingen 1771-1790. Vol-
gens deze bron had de terechtstelling van Willem
B, een bedelaar uit Frankrijk, op 3 April in Her-
zogenrath plaats.

"U) Dezen Wilhelmus B. heeft Sleinada over 't
hoofd gezien. Hij vermeldt slechts 3 terechtstel-
lingen voor de heerlijkheid Rimburg.
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8. Alsdorf.

Onder de H eerlicheyt Alstorff syn oock
eenighe geexecuteert waeraff de naemen
niet en weet, beha,zvens:5 personen 91).

115. Mathys M.
116. Ludovicus 1.
117. Henricus B.
118. Heiliger P.
119. Mathys 1.

OVERZICHT VAN DE PROCESSEN
TEGEN DE TWEEDE BENDE,

1770-177692).

Terechtgesteld: 71
In de gevangenis overleden: 15
Uit de gevangenis ontvlucht: 7
Uit het land gevlucht: 23
Roovers die zich nog in hechtenis bevinden~~

Totaal aantal processen: 119

IX.

Daarvan staan op rekening van:
Herzogenrath: 14
Übach: 34
Merkstein: 50,
Kerkrade: 10
Simpelveld: 1
Welz en Roerdorf: 1
Rimburg: 4
Alsdorf: ~(15) =

Totaal aantal processen: 119(129) 93)

10,859/0
26.36%
38,760f0

7,750f0
0,77%
0,770f0
3,1 Ofo

11,630f093)

Maakt men nu gebruik van het door SIei-
nada nauwkeurig aangegeven getal van de
processen tt;gen de leden van de bende uit
Alsdorf, dan komt het totaal aantal van de
processen op 129 en dat van de prucessen
van Alsdorf op 1594).

91) Zooals de schrijver van de lijst van 1776
zelf zegt, zijn zijn mededeelingen wat betreft Als-
dorf gebrekkig. Ik verwijs daarom naar de vol-
gende opsomming van Sleinada, die voor Alsdorf
12 terechtstellingen en 3 vluchtelingen vermeldt,
samen dus 15 processen.

92) Dat de lijst zich tot het jaar 1776 uitstrekt,
blijkt uit nota 88.

93) De getallen tuschen haakjes en ook het
percentage volgen uit onze lijst, aangevuld door
de gegevens van Sleinada.

94) V olledigheidshalve laat ik nu ook de lijst
van Sleinada volgen, zooals ze ook Michels in zijn
"Bockreiter" geeft. Volgens deze lijst werden in
de tijd van 7 Oct. 1771 tot 12 Aug. 1776 in het
land 's Hertogenrode terechtgesteld:

1. Arnold Z., genoemd de "Knob".
2. Jan Peter K.
3. Niclaes R.
4. Ruth S.
5. Peter P.
6. Christian T.
7. Philipp E.
8. Peter P.
9. Wilhelm P.



10. Gabriel R
11. Peter M.
12. Leonard T.
13. Hans Heinrich H.
14. Leonard L.
15. Joseph Kirchhoffs.
16. Cornelis D.
17. Leonard D.
18. Zander R.
19. Hans Simon N.
20. Hans Heinrich V.
21. Albert S.
22. Jan Matthias S.

}
23. Wilhelm S. broers en neven.
24. Matthias S.
25. Adolf S., vader.
26. Heiruich S., zoon.
27. Peter M.
28. Anton S.
29. Geurt P.
30. Joseph B.
31. Renier C.
32. Peter B.
33. Conrad E.
34. Heinrich Joseph
35. Wilhelm B., een
36. Wilhelm M.

}37. Matthias M.
38. Joannes P.
39. Gerhard A.
40. Wilhelm A.
41. Matthias M.
42. Martin Ploum, burgemeester in Merkstein.
43. Hubert C.
44. Hans Leonard G.
45. Arndld E.
46. Hans Wilhelm E.
47. Nyss Th.
48. Peter K.
49. Renier E.
50. Jan B., Klarinetten männchen genoemd.
51. Hans Wilhelm W.
52. WHIem Heinrich H.
53. Jan P.
54. Jan C.
55. Niclaes N.
56. Wilhelm K.
57. Dirk S.
58. Joseph Keyser.
59. Winand M.
60. Peter M.
61. Jan Baptist Sc. uit Prickartscheidt = Schaes-

berg.
62. Hans Peter K.
63. Nyss R.
64. Kaspar J.
65. Christian F.

C.
bedelaar uit Frankrijk.

gebroeders

In de heerlijkheid Rimburg stierven aan de galg:
66. Matthias H.
67. Anton J., Radestoontje genoemd (= Ger-

hard Antonius).
68. Martin N., schepen, stierf door zelfmoord.

In de gevangenis te Herzogenrath en tijdens de
foltering stierven:

69. Baltus Kirchhoffs.
70. Jan D.

}
b d71. Rochus D. ge roe ers.

72. Jan J.
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73. Nicolaes R., de oude.
74. Nyss D.
75. Matthias D., schepen te Merkstein.
76. Peter W.
77. Peter H.
78. Matthias E.
79. Frans Wilhelm W.
80. Arnold L.
81. Matthias E.
82. Jan Anton W.

Uit de gevangenis te Herzogenrath ontsnapten:
83. Maria Notermans, vrouw van Baltus Kirch-

hoffs.

84. JacQb H.
85. Wilbelm R.
86. Jan Leonard F.
87. Dirk S., onder borgstelling
88. Peter 1.
89. Leendert H.
90. Dirk J.

vrijgelaten.

Uit het land van Herzogenrath waren gevlucht:

91. Anton G.
92. Peter Jo~eph P.
93. Wilhelm P.
94. Konrad K.
95. Joseph D.
96. Baltus H.
97. Nyss K.
98. Jacob Sm.
99. Hans Peter Sp.

100. Leonard Sp.
101. Hans Peter K.
102. Nicolaes Joseph O.
103. Hans Heinrich F.
104. Wilhelm E.
105. Martin J.
106. Wilhelm B.
107. Christian M.
108. Jan C.
109. Nyss M.
110. Nicolas van den H
111. Nicolas E.
112. Joseph V.
113. Dirk G.
114. Jan K.

In AIsdorf werden opgehangen:

115. Ludwig L.
116. Egidius J.
117. Jacob J.
118. Lambert K.
119. Matthias M.
120. Joseph D.
121. Nicolas J.
122. Heinrich P.
123. Jan K.
124. Matthias L.
125. Leonard K.
126. Helger P.

Uit de gevangems te Alsdorf ontsnapten:

127. Jan Heinrich J.
128. N icolaes H.
129. Heinrich K.



x. SAMENVATTENDE BESCHOUWING
OVER DE ZOOGENAAMDE TWEEDE
BENDE EN DE RECHTBANKEN.

Bij verschillende gelegenheden werd er
reeds op gewezen, dat de tweede bokkerij-
dersbende veel beter georganiseerd en sa-
mengesteld was dan de eerste.

Als gevolg van de uniforme, militaire lei-
ding was het gevoel van saamhoorigheid
onder de leden van de tweede bende veel

grooter dan in de jaren 1740-1745. In het
eerste deel konden wij b.v., afgezien van

enkele gevallen 95), eonstateeren, dat er over
het algemeen in het land 's-Hertogenrode in
de protocollen geen sprake is van een eed,
terwijl er bij de bende uit Schinnen 99) wel
een bestond, zooals ook uit de akten geble-
ken is. In de tweede bende daarentegen
vormde de eed een noodzakelijke voorwaar-
de voor het lidmaatschap en de rechters
hebben, zooals uit de processtukken duide-
lijk blijkt, bij de verhooren een zeer groote
belangstelling voor deze eed en de omstan-
digheden, waaronder hij werd afgelegd, ge-
toond.

95) In de bewaarde processtukken tegen de
leden van de eerste bende wordt slechts één keer
van een eed gesproken. De Kerkradenaar Andries
C. uit Chevremont vermeldt hem in zijn beken-
tenissen terloops, zonder dat de rechters iets
naders daarover wenschen te vernemen. In 1771
verklaart echter de bokkerijder Hans Peter C. uit
Merkstein, vulgo Crichel, dat hij 30 jaar geleden,
dus omstreeks 1741, met Baltus Kirchhoffs en
Frans Heinrich V. de Cüpper in de kapel bij de
St. Leonardsberg was geweest: 2 kaarsen waren
aangestoken, waartusschen een crucifix stond.
(V gl. in bijlage III het Duitsche Bokkerijderslied,
Strofe 35-39). Johannes V., de herbergier uit
Merkstein, de kapitein van de bende, hield een
toespraak. Hierna legden zij de eed af. V. schreef
de namen in een boek, dat hij later meenam.
Hier in het land schijnt dus toen een eed in
gebruik geweest te zijn, en het genoemde bokke-
rijderslied spreekt ook uitdrukkelijk van de af-
schuwelijke eed. Toch hebben de rechtbanken in
de jaren 1740-1745 geen waarde gehecht aan
nadere uitleg. Zoo is het dan ook te verklaren,
dat in het bewaarde aktenmateriaal nooit uitvoe-
rig van een eed sprake is. In de processen tegen
de tweede bende was dit anders. Hier speelt de
eed bij de verhooren een groote rol.

96) V gl. het vaak geciteerde boek van Henry
Pij Is: "De Bokkerijdersbende met de doode hand",
waar op vele plaatsen uitvoerig melding wordt
gemaakt van de eedsaflegging. De rechters van
Valkenburg gingen dus in dit opzicht bij de ver-
hooren anders te werk, dan hun collega's te Her-
zogenrath.
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Terecht namen zij aan, dat de eed van de
bokkerijders een heel bijzondere beteekenis
had en de veronderstelling wettigde, dat die
dieven zich inderdaad hulden in een waas

van geheimzinnigheid. Maar toch kwamen
zij van hen slechts eenige uiterlijke din-
gen te weten, omdat er slechts een paar
werkelijk ingewijden in de bende waren, die,
zooals bekend is, op de pijnbank hardnek-
kig zwegen en zoo hun geheim mee in het
graf namen.

Als plaats, waar de op te nemen leden
die huiveringwekkende eed plachten af te
leggen in de hand van de aanvoerders, wordt
meestal de St. Leonhardskapel genoemd 97),

een klein, armoedig veldkapelletje bij de
Leonhardsberg in de buurt van het tegen-
woordige station van Herzogenrath. Maar
ook worden andere plaatsen, waar de eed
werd afgelegd, vermeld. Zoo zegt Arnoldus
Z. in het huis van Baltus te Merkstein te

hebben gezworen. De schoenmaker zette
toen 2 kandelaars en een doodskop op de
tafel. Daarop liet hij hem zweren en schreef
zijn naam in een boek ter dikte van een vin-
ger, met 'n bonte omslag. De oude R. vertelt
dat zij gezworen hadden in de omgeving van
Merkstein bij een "struyck", "op het himel-
ryck" genoemd. Baltus, die de eed afnam,
hield een crucifix in de hand. De invalide

soldaat, Lennert P. "met de laem handt"
legde de eed af in het huis van Baltus, even
als Arnoldus Z. Op dat oogenblik kwam ee~
vrouw uit Siersdorf met een 14-jarigen jon-
gen de winkel binnen. Toen verborg de
vrouw van Baltus de doodskop vlug onder
haar schort. Het schijnt, dat de eed niet
één. keer, maar meerdere malen werd afge-

legd, o.a. vóór de diefstal "aen de handt",
vóór de inbraak in Kloosterrade en vóór de
rooftocht naar Würm. De ceremonies, die

daarbij plaats hadden, worden telkens op
dezelfde wijze beschreven: In de kapel zijn
de kaarsen aangestoken. Baltus of ook an-
dere leiders van de bende nemen, terwijl zij
in de deur staan, de eed af. Zij, die de eed

97) Door de onthullingen in de processen tegen
de schurkenbende kreeg het oude kerkje een
slechte naam. Het werd tengevolge daarvan op
bevel van de Oostenrijksche regeering afgebroken
en in de plaats daarvan verrees een galg(!)



afleggen, moeten hun hoed ophouden en 3
vingers van de rechterhand omhoog ste-
ken 98). Na de eed werd soms een glas bran-
dewijn, ter grootte van een halve kan rond-
gegeven. Hierin had Baltus van te voren iets
uit een fleschje gegoten. Henricus S., die dat
zag en het laatste moest drinken, goot eens
stilletjes de rest uit. Baltus, die hiervan iets
gemerkt had, vroeg hem, wat hij daar deed.
S. antwoordde toen, dat hij gedronken had,
waarop B. zeide: dan is het goed. Volgens
hun eigen getuigenis werden zij na gedron-
ken te hèbben als door een razernij aange-
grepen, zoodat zij tot alle ondernemingen
bereid waren. Na de eedsaflegging moesten
de bendeleden hun naam schrijven in een
boek, ter dikte van een vinger. Gewoonlijk
nam Baltus dit later mee, soms ook de chi-
rurg of Adolf S. uit Übach.

De inhoud van de eed kwam hierop neer,
dat de roovers God en Zijn lieve Heiligen,
alsook de Moeder Gods Maria afzwoeren en
bij den duivel zwoeren; zij beloofden echter
uitdrukkelijk, evenals alle andere menschen
naar de Kerk te gaan en de Sacramenten te
ontvangen, de straten vrij te laten d.w.z.
geen straatroof te begaan, in de herbergen
geen blijk te geven van onderlinge verstand-
houding en niets van hun geheimen te ver-
klappen. Zou iemand van hen betrapt en ge-
vangen genomen worden, dan mocht hij
geen metgezel verraden. De duivel zou hen
wel helpen, op de pijnbank alle pijn te door-
staan. Wie echter zijn kameraden zou ver-
raden, die moest sterven en de duivel zou
hem halen. Na de eedsaflegging hield dan
gewoonlijk. een van de leiders, meestal Bal-
tus of de chirurg, een toespraak.

Bij de ondernemingen van de bende valt
het op, dat alles verloopt volgens een wèl
overlegd en uniform plan. De kapitein zelf
houdt zich op de achtergrond, zoodat niet
alle leden hem kennen. Hij neemt te
paard aan de rooftochten deel. Naar buiten
lijkt het alsof zijn broer Baltus de leider is.
Deze beraadslaagt ook met de afzonderlijke
leden, terwijl de chirurg boven allen staat
en in voortdurend contact leeft met de leden

98) Volgens de getuigenissen van anderen
moesten zij, die de eed aflegden, de linkerhand
omhoog steken.
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in de naburige landen. Ook de bewapening
is beter dan bij de eerste bende. Bijna allen
hebben geweren of zakpistolen.

Een groote rol spelen ook de talrijke her-
bergen. Hierin komen de dieven samen, hier
wordt het geld, dat de verkoop van de buit
heeft opgebracht, verdeeld, en hier spelen
en drinken de roovers tot diep in de nacht.
Menigeen komt hier ook, zonder het te wil-
len, onder de dieven terecht. De meest be-
ruchte was wel de herberg "Vivat"99), gele-
gen tusschen Merkstein en Übach, waarvan
de eigenaar een van de leiders der bende
was. Verder worden nog genoemd de "Pütt"
in Herzogenrath, een herberg in Steinbusch,
een klein logement bij de kerk te Beggen-
dorf, waar de dieven uit Übach die van Gu-
lik ontmoeten, de herberg "in het cleen
broeck" te Übach, de herberg van Joseph
Hoch te Übach, en de kroeg van een zeke-
ren Sturm te W orcken in het land Gulik.

De straffere' organisatie van de tweede
bende komt ook tot uiting in de wijze, waar-
op de buit wordt verdeeld. Terwijl in de
eerste bokkerijdersperiode de gestolen voor-
werpen onmiddellijk na de inbraak onder
voorzitterschap van een of meer aanvoer-
ders onder de dieven worden verdeeld, ne-
men nu daarvoor aangewezen leden, die èen
leidende positie bij de bende innemen, de
zorgvuldig verpakte goederen met zich mee
en brengen ze weg. Vervolgens worden zij
aan beroepshelers verkocht, onde.r wie de
bekende jood Benedix uit Hünshoven een

groote rol speelt. Later wordt dan de op-
brengst verdeeld. Wegens het groote aantal
leden was het aandeel van ieder persoon-
lijk meestal niet zoo bijzonder groot, zoodat
vaker daarover geklaagd werd, dat de kame-
raden door de aanvoerders bedrogen wer-
den. Zoo stonden, zooals wij reeds gezien
hebben, de gebroeders Kirchhoffs ervoor be-
kend, dat zij bij de verdeeling van de buit
egoïstisch te werk gingen en het meeste aan
zich trokken.

In dit verband willen we dan ook nog iets
zeggen over de samenstelling van de recht-
banken en haar optreden tegen de tweede
bende.

99) De herberg Vivat werd op bevel van de
hoofdrechtbank met de grond gelijk gemaakt.
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In Herzogenrath hield zich de hoofdrecht-
bank aldaar met de processen tegen de ben-
deleden bezig. Als eischer trad hier op de
toenmalige hoog drossaard graaf Hoen de
Cartils 100). Rechter was Johann Wilhelm Jo-
seph de Limpens 101), hoofd-schout te Her-
zogenrath; als griffier fungeerde Frans Alex-
ander Cox. In Merkstein was, zooals in de
eerste bokkerijdersperiode, Peter Caspar
Poyck uit Erenstein 102) rechter; hij werd
bijgestaan door de schepenen Hülsgens,
Trümpener, Zentiss en Coonen. Het ambt
van griffier nam J. F. Daelen waar. In Übach
was de gevreesde schout Johann Férdinand
Anton de Limpens 103) met de uitvoering

100) Maximiliaan Heinrich graaf de Hoen de
Cartils te Amstenrade, Chaloun, Schin op de Geul
en Oud-Valkenburg werd hoogdrossaard van slot,
stad en land van 's Hertogenrode op grond van
het patent van 30 Dec. 1747. Hij stierf in 1782.
In het archief van de Chambre Comptes te
Brussel liggen 6 rekeningen uit zijn ambtsperiode.
De laatste betaalde zijn weduwe, barones Beissel
de Gymnich. In deze rekeningen staan ook de
processen tegen de bokkerijders vermeld.

101) Johann Wilhelm Joseph de Limpens lic.
jur., zoon van Karel Lothar de Limpens en zijn
gemalin Katharina Agnes van Eschweiler, werd
geboren op het kasteel Bongart te Simpelvelt op
10 Jan. 1736. Hij was hoofd-schout van de hoofd-
rechtbank te 's Hertogenrode en lid van de Staten
van Limburg. In 1783 werd hij hoog-drossaard van
's Hertogenrodeals opvolger van graaf de Hoen
de Cartils. Hij overleed op 30 April 1785. V gl.
ook Poswyck: "La noblesse limbourgeoise", onder
Limpens.

102) Peter Caspar Poyck van Erenstein, zoon
van Wilhelm Heinrich Poyck, schout van Merk-
stein, en van Anna Katharina Fabritius uit Kerk-
rade, werd geboren op 14 Jan. 1697. Op 2 Juli 1725
huwde hij met Aldegonde Jacobine de Grupello,
een dochter van den ridder Gabriel de ,Grupello.
Hij was schout van Merkstein, rentmeester van
het land 's Hertogenrode en stadhouder van de
Mannkamer aldaar. Tijdens beide bokkerijders-
perioden was hij rechter van de rechtbank Merk-
stein. Hij overleed op 19 Nov. 1781 op het slot
Erenstein.

103) Johann Ferdinand Anton de Limpens, lic.
jur. was de zoon van Maria Catharina de Lim-
pens, een zuster van den hoofdschout van Her-
zogenrath. (vgl. nota 102) en van Wal ram de
Limpens uit Oirsbeek. Hij werd op 4 Jan 1751
te Oirsbeek geboren en was drossaard van het
land van Amstenrade, schout van Übach en lid
van de Staten van het hertogdom Limburg. Hij
is bekend wegens zijn zeer streng optreden tegen
de tweede bokkerijdersbende (vgl. ook hetgeen
over zijn oom in nota 102 gezegd is). De dieven
hadden hem vreeselijk wraak gezworen. Na ver-
schillende mislukte aanslagen stuurden ze hem een
vergiftigde brief, waaraan hij een paar uren, na
ontvangst daarvan, op 18 Dec. 1786 overleed, na-
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van de processen belast; als schepenen fun-
geerden Streiffeils, Kleuter, Vaessen, Rey-
nartz en Rinckens. Het ambt van griffier
schijnt in die tijd niet bekleed geweest te
zijn. De functies werden deels door J.
F. Daelen uit Merkstein, deels door F. A.
Cox van de hoofdrechtbank te Herzogenrath

uitgeoefend. Dan was nog in Kerkrade rech-
ter de aldaar wonende drossaard Frans Wil-

helm Grieffgens 104), in Rimburg en Welz
J. J. B. J. Corneli 105).De gerechtelijke proce-
dure is nog dezelfde, als in de jaren 1740-
1745. Men maakt een ruim gebruik van de
foltering; opvallend is, dat de protocollen
uitvoerig spreken over de toepassing van de
afzonderlijke graden, hetgeen in de proces-
stukken tegen de leden van de eerste ben~
de niet het geval is. Daarentegen wordt
niet meer gesproken van de afschuwelijke
soorten van terechtstelfing, zooals wij die
in de jaren 1740-1745 konden zien. Af-
gezien van de eerste terechtstelling 106)

werd steeds het doodvonnis door ophan-
ging uitgesproken. Ook geschiedden de
terechtstellingen niet meer, zooals vroeger, in
de plaats van de rechtspraak, maar voor' het
geheele land in Herzogenrath, waar naast de
gerechtsplaats op de Beckenberg twee nieu-
we terechtstellingsplaatsen 107) werden inge-

dat hij kort tevoren op 16 Sept. 1786 gehuwd was
met Sophie Louise Josepha Ernst, de dochter van
den gegradueerden schepen aan het hooge-ge-
rechtshof in Limburg, Johann Joseph Frans Ernst
uit Clermont.

104) Frans W1lhelm Grieffgens, gehuwd met
Maria Johanna Corneli, was schout en drossaard
van Kerkrade, als opvolger van Johann Leonard
Poyck. Hij woonde te Merkstein, waar hij 'n huis
en 'n molen te Nivelstein bezat. Op 1 Nov. 1764
pachtte hij van den prelaat Haghen van Kloos-
terrade het kasteel Herrenanstal, dat kort tevo-
ren de abdij van de weduwe van den baron
de Berghe de Trips gekocht had, tegen een jaar-
lijksche pacht van 12 pistolen. Grieffgens over-
leed op 13 Sept. 1796.

105) Johannes Jacobus Bernhardus Josephus
Corneli was de zoon van Albert Frans Joseph
Corneli, schout te Übach en Rimburg. Johannes
Jacobus was schout in Rimburg, Welz en Roer-
dorf en sedert 1783 ook in Alsdorf. Hij was in
z'n eerste huwelijk getrouwd met Anna Catharina
Dautzenberg, en woonde op huize Hofstadt onder
Merkstein, dat sedert 1770 zijn eigendom was.

106) Bedoeld is de terechtstelling van 7 Oct.
1771; vgl. hierbij het dagboek van Kloosterrade
in bijlage I onder deze dag.

107) In de eerste bokkerijdersperiode bezat
Herzogenrath slechts één gerechtsplaats, en wel



richt. Omdat het aantal gevangenen aanzien-
lijk grooter was, dan in de eerste periode,
waren de toestanden in de gevangenissen
nog slechter dan destijds. Toen de donkere
kerkers in het kasteel te Herzogenrath vol
waren, moest men zich bedienen van de drie

stadspoorten, waardoor ongelooflijke toe-
standen ontstonden. Zoo was het dan ook

mogelijk, dat vele arrestanten ontvluchtten
en dat de gevangenen, die niet geïsoleerd
waren, met elkaar besprekingen konden hou-
den, ja zelfs door hun medeplichtigen, die
nog in vrijheid waren, konden bezocht wor-
den, zonder dat de rechtbank zulks wist.
Zoo wordt Peter M., terwijl hij in de "poort"
te Herzogenrath gevangen zat, midden in de
nacht door zeven kameraden uit Übach toe-

geroepen; men belooft hem geld, wanneer hij
op de pijnbank zal zwijgen. Een andere keer
zijn de 3 S., Dirk J. en Jacobus Otten bij hem
in de "poort" op bezoek; zij raden hem aan,
wat hij moet verklaren en beloven hem, den
schout van Übach op te wachten en hem van
zijn paard te schieten. Ook de beruchte
Leonard L. uit Groenstraat hield zich bij
voorkeur in de buurt van de gevangenissen
op. Hij had zeker een 'slecht geweten en pro-
beerde de gevangenen te beïnvloeden, opdat
zij bij de verhooren niet tegen hem zouden
getuigen. Zoo klauterde hij eens op de deur
van de gevangenis en riep den gevangene
Leonhard P. "met de laem handt" toe, dat hij
hem niet zou verraden. Dat de jonge Nyss
D. uit Übach door Johannes Matthys S. de
Puck el in de gevangenis onderricht werd
over wat hij moest zeggen en wie hij voor
het gerecht moest beschuldigen, daarvan is
reeds in een ander verband gewag gemaakt.
De terechtstellingen werden, evenals bij de

bij de Beckenberg, niet ver van de \Vendelinus-
kapel. Tijdens de processen tegen de tweede
bende werd, zooals reeds gezegd is, de oeroude
St. Leonardskapel, waar de bokkerijders huis had-
den gehouden, afgebroken; daar richtte men een
nieuwe hooge ijzeren galg op met een steenen
voetstuk. Bij de aanleg van de spoorweg Aken-
Düsseldorf zijn er resten van deze galg gevonden,
en ook ijzeren kettingen, waaraan men de ver-
oordeelden als afschrikwekkend voorbeeld liet
hangen, Een derde terechtstellingsplaats lag in de
buurt van de Fuchsberg boven de tegenwoordige
badinrichting. Volgens een overlevering, die op
het oogenblik nog voortleeft, zouden hier voor de
intocht van de Franschen de laatste terechtstel-
lingen hebben plaats gehad.
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eerste bende, voltrokken door den scherp-
rechter Nicolaes Dillenbourg 108), ook Till-
burg genoemd, uit Aken. De goederen van
de veroordeelden werden, zooals gebruike-
lijk, in beslag genomen en publiek verkocht.
Koopers waren dikwijls leden van de recht-
banken, hetgeen natuurlijk bij de bevolking
kwaad bloed zette. Vooral de griffier F.
A. Cox 109) uit Herzogenrath schijnt in dit
opzicht niet vrij uit te gaan.

Alles tezamen genomen lieten de toen-

malige rechtstoestanden nogal te wenschen
over. Het verloop van de processen met de
verschrikkelijke, pijnlijke ondervragingen,
het onvoldoende onderbrengen van de ge-

vangenen en de draconische strafmaatrege-
len lokte overal critiek uit. Voegen wij hierbij

de treurige tijdsomstandigheden, waarin zich
deze gebeurtenissen afspeelden, 'de zedelijke
verwildering in breede lagen van de bevol-
king, het laagstaand geestelijk peil en de on-
verschilligheiél in godsdienstig opzicht, die
wij overal bij breede lagen van de lands-
bevolking moeten constateeren, dan krijgen
wij een beeld, dat in scherpe tegenstelling
staat tot de voorstellingen, die men zich ge-
woonlijk maakt van de tijd van de sierlijke
rococo. Tegenwoordig is me'n zoo dikwijls
geneigd, om te spreken van de goede oude
tijd en deze overal, waar de tegenwoordige
tijd aanleiding tot critiek geeft, met lof te
vermelden en er zelfs naar terug te verlan-
gen. Maar deze oude tijd, waarmee wij ons
hier tamelijk uitvoerig hebben beziggehou-
den, was allesbehalve goed en zoo moeten
we in de tijden van het optreden van de
beide bokkerijdersbenden het treurigste tijd-
perk van de 18e eeuw zien. Dat de bedoelin-
gen van de tweede bende in laatste instantie

108) Over dezen scherprechter vgl. hetgeen in
deel I van dit artikel in nota' 89 gezegd is.

109) Frans Alexander Cox behoorde tot een
oude familie uit Herzogenrath, wier leden in de
17de en 18de eeuw verschillende ambten in het
land, maar vooral bij de hoofdrechtbank bekleed-
den. Frans Alexander was griffier van de hoofd-
rechtbank, schout te Simpelveld, en later ook bur-
gemeester van Herzogenrath. Hij schijnt de in-
boedel van den chirurg Kirchhoffs gekocht te
hebben, want uit zijn bezit zijn diens papieren,
zijn diploma en zijn bewijs van ontslag uit de
militaire dienst in het archief van de handboog-
schutters van St. Sebastianus terecht gekomen,
waar zij heden nog bewaard worden.



andere dan roof en diefstal moeten geweest
zijn, is voor dengene, die de akten nauw-
keurig heeft bestudeerd, boven alle twijfel
verheven, en het is meer dan waarschijnlijk,
dat de vroeger bestaande bende door de ge-
broeders Kirchhoffs werd gereorganiseerd
met politieke doeleinden. Hiermee stemt
dan ook overeen, wat in een boekje, dat Avé
Lallemant als uitgangspunt voor zijn "Mer-
sener Bockreiter" genomen heeft, over tame-
lijk groote .aankoop van wapenen in het land
van Luik wordt gezegd. 11°). Toch ontbreken
doorslaande bewijzen, en er bestaat ook wei-

nig vooruitzicht, dat de laatste geheimen van
de bende ooit ontsluierd zullen worden.
Want er waren slechts weinigen, zooals
reeds herhaaldelijk werd gezegd, werkelijk
ingewijd, en deze weinigen hebben hardnek-
kig gezwegen en niets verraden. In 1776 ein-
digde het verschrikkelijke drama waartoe de
misdaden en de vreeselijke vervolging van
de zoogenaamde tweede bende de stof lever-
den. De landen van Overmaas, die tot Oos-

tenrijks gebied behoorden, waren nu wel
over 't algemeen van die plaag bevrijd; maar
in de naburige streken bevonden zich nog de
vluchtelingen, die spoedig met het licht-
schuw gespuis, dat uit het Noorden van Hol-
land en Vlaanderen immigreerde, de zoo-

genaamde "Mersener Bande" 111) vormden,

11°) Avé-Lallemant, de bekende criminalist,
heeft in 1880 te Leipzig een werk over de bokke-
rijders van Meerssen uitgegeven, waarover nog in
de twee volgende hoofdstukken zal gesproken
worden. Hij heeft zijn verhandeling gebaseerd op
een werk, dat wij nög náder moeten bespreken.
In dit zeer waardevolle boekje wordt op bldz. 85
gezegd, dat de chirurg Kirchhoffs door middel van
een zijner mannen in de stad Luik bij verschillen-
de handelaars voor duizend man wapens had
besteld, 1500 geweren, 4000 zakpistolen, 1000
groote messen, zooals de matrozen ze als wapens
dragen, om elkaar de gezichten open te snijden,
verder nog 2000 goede jachtmessen, waarvoor
reeds bij de ontdekking van de bende een aan-
zienlijke som geld vooruit was betaald. De recht-
banken schreven nu aan de genoemde handelaars.
Deze bevestigden de waarheid van de getuigenis-
sen en verklaarden, dat men hen had gezegd,
dat deze wapens bestemd waren voor een nieuw
opgericht vrij-corps voor de Oost-Indische vloot
tegen den nabob in Bengaliën.
111) De werkzaamheid van de zoogenaamde

"Mersener Bande" is afgezien van het werk van
Avé-Lallemant, in het boek van Jos. Russel: "De
Rooverbenden in de Landen van Overmaas",
Maastricht 1877 op 'n betrouwbare manier be-
handeld.
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waarin de joden een leidende rol speelden.
Deze bende heeft tijdens de Fransche Revo-
lutie tot in 1803 de streken aan de Maas en
de Rijn zwaar geteisterd en overal vrees en
schrik verspreid, totdat zij eindelijk door de
Fransche rechtbanken geheel werd uitge-
roeid.

XI. DE BOKKERIJDERS IN HET LICHT

VAN HUN! TIJD EN IN DE
LITERATUUR.

Dat het optreden van de beide bokkerij-
dersbenden, hun misdadige werkzaamheid,
de geruchtmakende processen tegen de af-
zonderlijke leden met hun verschrikkelijke
folteringsmethoden, en niet in het minst de
talrijke, deels vreeselijke terechtstellingen
in de landen van Overmaas en bovendien in
het geheele linker-Rijngebied, alsook in de
landen aan de linker-Maasoever met recht
opzien baarden en groote opwinding teweeg-
brachten, valt gemakkelijk te begrijpen.

Daarom is het niet te verwonderen, dat de
berichtgeving van die tijd en de critiek zich
uitvoerig met dit onderwerp bezighielden.

Ook werden de bokkerijders bij de ver-
schillende kringen van de bevolking over-
eenkomstig hun geestesrichting verschillend
beoordeeld. Sommigen, die hen met de
oogen van een zakelijke critiek beschomy-
den, zagen in hen aartsbooswichten, heilig-
schenners en gewetenlooze roovers; zij keur-
den natuurlijk het strenge optreden van de
rechtbanken goed en werden niet moede, de
ouders erop te wijzen, dat zij toch een waak-
zaam oog op hun kinderen zouden hou-
den 112)en hen voor verleiding door slechte
elementen zouden behoeden. Weer anderen
- onder invloed van het bijgeloof van die
tijd, - zagen in de schurken handlangers
van den satan, die door een vreeselijke eed
met den duivel hadden samengespannen en
bij hun ondernemingen door hem gesteund
werden; zij dichtten nu de dieven allerlei
bekwaamheden, eigenschappen en daden
toe, die zij nooit gehad, respectievelijk nooit
bedreven hebben, en bezorgden hen zoo de

112) Vgl. hierbij de strophen 53-56 van het
Hoogduitsche Bokkerijderslied.



naam van bokkerijders, waaronder zij thans
nog bij het nageslacht voortleven 113).

Bij een uiteenzetting van de geschiedenis
der bokkerijders kan men daarom niet zon-
der meer de oordeelen en berichten van die
tijd over het doen en laten van die roovers
buiten beschouwing laten.

Onder de bronnen van die tijd over de
zoogenaamde bokkerijders staat bovenaan
een poëtische zelf-bekentenis van een roover
uit Schaesberg, die zich aan het einde van
het tamelijk ruwe en kunstlooze lied "den
Coning van der Scheijdt" noemt 114). Over
dit zoogenaamde Nederlandsche Bokkerij-
derslied, dat zich in het rijksarchief te Maas-
tricht bevindt, is in het eerste deel van dit
artikel vaker gesproken en het is in bijlage 11
afgedrukt. Het geeft een betrouwbaar ver-
haal van de 10 voornaamste inbraken van de
eerste bende en eindigt met een rouwmoe-
dige schuldbekentenis van den schrijver, die
in volle overgave aan Gods Wil het vonnis,
dat de justitie eerstdaags over hem zal vel-
len, tegemoet ziet. Hiermee is de tijd, waarin
het gedicht geschreven is, vastgesteld: het
moet in 1743 en wel vóór 16 Sept. ontstaan
zijn. Zooals reeds gezegd is, schijnt het lied
nog lange tijd op jaarmarkten en kermissen
in onze streek door straatzangers te zijn
voorgedragen.

In het volgende jaar verscheen een ge-
drukt vlugschrift, eveneens in dichtvorm,
maar ditmaal in het Hoogduitsch. Het werd
in Keulen bij Nicolas Nagel voor de paters
Augustijnen gedrukt en had 56 strophen. De
tekst met de erbij behoorende nota's en taal-
kundige eigenaardigheden bewijzen, dat de
schrijver afkomstig is uit de landen van
Overmaas en van alle gebeurtenissen goed
op de hoogte was. Ook hier zijn de 10 voor-
naamste inbraken van de bende vermeld;
bovendien wordt echter ook gesproken van
het optreden van de roovers in de aangren-
zende gebieden. De opsomming van talrijke
bijzonderheden, die met de rechtsbronnen

113) Al deze verhalen en sagen leven thans nog
voort. Michel heeft een kleine keus gedaan in het
aanhangsel van zijn boék op blz. 188/191. Deze
en andere breng ik in hoofdstuk XII ter kennis
van de geachte lezers.

114) V gl. handschrift 157 in het rijksarchief te
Maastricht. Habets heeft het lied in de Maasgouw
gepubliceerd.
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nauwkeurig overeenstemmen, toont aan, dat
de maker van het lied nauwe betrekkingen
met de afzonderlijke rechtbanken moet gehad
hebben; ook schijnt het bokkerijderslied van
Schaesberg hem niet onbekend geweest te
zijn. De opmerkzame lezer zal nl. bij een
nauwkeurige vergelijking van de beide ge-
dichten, die in bijlage 11 en III zijn afge-
drukt, eenige opvallende punten van overeen-
stemming constateeren, die wijzen op een
invloed van het Nederlandsche gedicht op
het Hoogduitsche. Dit gedicht verscheen
eveneens in 1744, ook in Aken, en wel bij
Johann Wilhelm Müller, stadsboekdrukker.
Joseph Russel heeft in zijn boek: "De Roo-
verbenden in de Landen van Overmaas etc.
Maastricht 1877" 115) van het Akensche ge-
dicht zonder vermelding van den drukker
slechts 54 strophen afgedrukt, terwijl de no-
ta's in 't Latijn geschreven zijn en wel op een
toon: "Eins erschreckt mich hoch auf Erden",
Michel heeft hem in dit opzicht bij zijn bron-
nenstudie gevolgd. Hiermee staat in directe
tegenstelling een afdruk van de Akensche
uitgave, bewaard in handschrift 246 in het
rijksarchief te Maastricht. Deze vermeldt na-
melijk (vgl. bijlage III titelfoto) den drukker
en heeft dezelfde toon als de Keulsche uit-
gave, ook is het gedicht voorzien van nota's
in het Duitsch en telt evenveel strophen als
het gedicht dat in Keulen gedrukt is, ja het
heeft zelfs nog een 57e strophe met het op-
schrift: "Zum Beschnarcken" 116) Hieruit zou
men kunnen afleiden, dat het Akensche ge-
dicht 2 oplagen gehad heeft, waarvan de
eerste een letterlijke afdruk van de Keulsche
uitgave is.

115) De volledige titel van het boek luidt: De
Rooverbe-nden in de Landen van Overmaas, Bra-
bant, Holland en aan den Rijn in de vorige, en in
het begin der tegenwoordige eeuw, door Jos. Rus-
sel, Maastricht 1877.

116) Deze 57e strop he luidt in handschrift 246
rijksarchief, Maastricht als volgt:

Wohlan, Zoile, muss dir sagen:
Dieses Lied lass unverzacht.
Thu vielmehr Leydwesen tra gen
Über dem, wass vorgebracht.
Lass uns alle fleissig betten,
Angesehen diesem Stund,
Umb die Seelen zu erretten
Von dem ew'gen Höllenbrand.

De slechte taal, spelling en het rijm van deze
strophe wijzen er op, dat hier sprake is van een
later aanhangsel.



Als bronnen van die tijd
zijn verder nog twee dag-
boeken in 't Latijn van be..
lang. Beide zijn afkomstig
van koorheeren uit Kloos-

terrade en zijn, omdat zij
elkaarwederkeerig aanvul-
len, naast elkaar afgedrukt
in bijlage I in de oertekst
met vertaling. Omdat de
dagboekschrijvers in Herzo-
genrath en Kloosterrade
leefden een niet alleen van

de gebeurtenissen op de
gebeurtenissen op de hoogte
waren, maar ook in persoon-
lijke raltie met de rechters
stonden, en ook verschillen-
de beschuldigden persoon-
lijk kenden, zijn hun aan-
teekeningen volstrekt ge-
loofwaardig, ja zij stemmen
met de processtukken in
alle bijzonderheden overeen.
Op de eerste plaats vermel-
den wij hier het dagboek
van den pastoor van Afden,
Henricus Thimister, die
vóór 1735 provisor in Kloos-
terrade was en van 1735-

1759 de parochie Afden be-
stuurde 117). Zijn aanteeke-
ningen loop en van Juni 1735
tot Mei 1759 ,en bevatten
waardevolle berichten over

de eerste bende, en hande-
len ook over de tusschen-

tijd tot aan het optreden
van de tweede rooverben-

de. Tegelijkertijd werd ook
in de abdij Kloosterrade,
waarschijnlijk door den
vroegeren secretaris 'van
het kapittel, een dagboek
geschreven, dat echter slechts
lijk bewaard is gebleven. Voor
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Origineel: Rijksarchief te Maastricht. Foto: Lahaye, Maastricht

TITELBLAD VAN HET BOEK VAN S.I.P. SLEINADA

(A. Daniels Pastor in Schaesberg)

gedeelte-
onze tijd

komen slechts de brokstukken van 1740-

1748 en van 1770-1772 in aanmerking 118).

Beide dagboeken berichten nu eens over de-
zelfde gebeurtenissen, dan weer vullen zij

117) Henricus Thimister, geboren te Henri-
Chapelle in het hertogdom Limburg, trad in de
abdij Kloosterrade in. Hij was achtereenvolgens
vice-pastoor in Afden en Eupen en werd daarna
als provisor naar het klooster teruggeroepen. Ver-
volgens ging hij als pastoor naar Afden, waar hij
op 3 Febr. 1760 stierf.

118) De brokstukken 1740-1748, en 1770-1772
bevinden zich in het staatsarchief, Düsseldorf;
oudere deelen van het dagboek van Kloosterrade
worden in het archief van Rolduc bewaard.



elkaar aan, zoodat het tegen-
over-elkaar-plaatsen van de
beide dagboeken in bijlage I
een helder licht werpt op de
eerste bokkerijdersperiode.
Voor de zoogenaamde tweede
bende komt slechts dat deel
van het dagboek in aanmer-
king, dat de tijd van 1770--1772
behandelt. Deze dagboeken
vormen een zeer belangrijke
aanvulling van het hier en daar
werkelijk gebrekkige akten-
materiaal van de rechtbanken
en zijn in ieder opzicht be-
trouwbaar, temeer daar zij in
overeenstemming met de pro-
cesstukken vele onnauwkeurig-
heden, 119) die in het boekje
van Sleinada staan, waaover wij
dadelijk zullen spreken, in het
juiste licht plaatsen en zoo de
zaak ophelderen.

In chronologische volgorde
sluit bij het dagboek van
Kloosterrade aan een boekj e
in klein octavo formaat, dat in
1779, dus 3 jaren na beëindi-
ging van het gerechtelijk op-
treden tegen de tweede bende,
in 't Vlaamsch werd uitgegeven
zonder vermelding van de
plaats, waar het gedrukt werd.
Voor de geschiedenis van de
tweede. bokkerijders-periode
vormt dit geschrift de hoofd-
bron, voor geheele hoofdstuk-
ken zelfs de eenige bron; het
draagt als titel: Oorsprong, Origineel:StaatsbibliotheekDarmstadt.
Oorzaeke, Bewijs en Ontdek-
kinge van en godlooze Be-
zwoorne Bende, Nagtdieven en
Knevelaers binnen de landen van Overmae-
ze en Aenpaelende Landstreeken Ontdekt
met en nauwkeurig getal Der Geexecuteerde
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Foto: Schmeck, Aachen.

TITELBLAD VAN DE Z.G. RELATION.

en Vlugtelingen Door S. I. P. Sleinada
1779." De naam Sleinada is een pseudoniem.
Men moet deze naam van achteren naar
voren lezen om de eigenlijke naam van den
uitgever van dit zeer belangrijke boekje te
weten te komen. Na een juiste indeeling
krijgt men dan A. Daniels P.i.S.; dit betee-
.kent A(rnold) Daniels, pastoor in Schaes-
berg. Inderdaad is er omstreeks die tijd in

119) Zoo geeft b.v. Sleinada als datum van het
uitspreken van het doodvonnis van den chirurg
22 April 1772 aan, terwijl daarentegen het dag-
boek van Kloosterrade in overeenstemming met
het doodvonnis zelf (vgl. beide) de 4. Mei noemt.
Michel en Russel volgen Sleinada en begaan daar-
om dezelfde fout.
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Schaesberg, dat in de volksmond toen
Scheydt heette, een Daniels pastoor geweest.
Volgens Russel in zijn vaak geciteerd boek
werd deze Johann Arnold Daniels in 1738
in Hoensbroek als zoon van den aldaar wo-
nenden ontvanger (schatheffer) geboren. Hij
was eerst als kapelaan in zijn geboorteplaats
werkzaam en werd toen kort na 1770 als pas-
toor naar Schaesberg verplaatst, waar hij op
6 April 1799 overleed.

Schaesberg was vooral tijdens de eerste
periode een voornaam steunpunt van de
bokkerijders, en zoodoende had de schrijver

Origineel: Staatsbibliotheek Darmstadt. Foto: Schmeck, Aachen.

De St. Leonardskapel te Herzogenrath met verz:'l;meling
van Bokkerijders, titel in kopergravure van de Relation.

gelegenheid te over, om de oorsprong en de
verspreiding van de bende in alle bijzonder-
heden na te gaan. Daarenboven had Daniels
een meer dan middelmatige ontwikkeling en
een heldere kijk op de deels werkelijk inge-
wikkelde tijdsomstandigheden. Wat hij ver-
telt, heeft hij meestal zelf beleefd; ook ken-
de hij vele leden van de bende persoonlijk,
vooral de kopstukken, en hij heeft ook de
processtukken ingezien, waarop hij op ver-
schillende plaatsen van zijn werkje wijst.
Dit alles is zijn boekje ten goede gekomen,
en zoo bezitten we hierin wel de beste bron

voor de geschiedenis van de tweede
bende. Voor bepaalde hoofdstukken
volgden wij dit boekje letterlijk, zoo-
als ook Michel dit in zijn werk ge-
daan heeft. Dit zeer zeldzame werkje.
schijnt geen groote verspreiding ge-
had te hebben en weinig bekend te
zijn geweest. Want van allen, die op
het einde van de 18e eeuw over de
bokkerijders geschreven hebben,
heeft niemand dit geschrift van den
pastoor van Schaesberg gekend of
het op de een of andere wijze ge-
bruikt. Ook de bekende abbé Feller,
die toch van de literatuur van die tijd
zeer goed op de hoogte was, heeft
dit voortreffelijk hoekje niet gekend.

Hetzelfde kunnen we zeggen van
een geschrift, dat misschien nog veel
zeldzamer geworden is, en chronolo,
gisch beschouwd, het dichtst bij het
boek van Sleinada staat. Het is een
werk dat in 1781 verschenen is, zon-
der vermelding van den schrijver en
de drukkerij, waarvan de volledige
titel luidt: "Nachricht von den soge-
nannten oder sich so genennet hahen-
den Bockreitern einer für unserer
Zeiten unförmliche Bande verschwo-
rener Räuber; welche zu Herzogen-
rode oder 's Hertogenrade und in den
angränzenden holländischen Gegen-
den an der Maass aufgesucht und hin-
gerichtet worden sind. Nebst beigefüg-
ten unvorgreiflichen Gedanken über
dieses unerhörte Beginnen" (1781) 12°).

In dit boekje staan drie kopergravu-

12°) V g1. afbeelding op de vorige blz.



res, die alle hier gereproduceerd worden. De
titelplaat stelt voor een nachtelijke scène voor
de St. Leonhardskapel in de omgeving van
Herzogenrath. Op de voorgrond staat de
chirurg Joseph Kirchhoffs, de aanvoerder
van de rooverbende, met een perkament of
boek in zijn hand. Rechts naast hem zien
wij een groote, donkere, ruigbehaarde geiten-
bok. Rondom knielen de leden van de bende,
die de eed moeten afleggen. Op de achter-
grond kunnen wij het stadje 's-Hertogenrode
met de kerk en de burcht zien. Uit het
plaatsje gaan verschillende groepen men-
schen in de richting van de bijeenkomst op
de voorgrond. Het schijnen nog andere leden
van de bende te zijn, die zich naar de afge-
sproken plaats van samenkomst begeven.

De tweede kopergravure stelt voor het
duistere vertrek in de toren van het kasteel
te 's-Hertogenrode. Links onder het hoog
aangebrachte getralied-e éénige kleine ven-
ster van het ruime .torengewelf, dat slechts
door een groote muurlamp aan de rechter-
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kant en door twee kaarsen en de fakkel van
den gevangenbewaarder verlicht is, zitten de
beide rechters, die het verhoor afnemen, en
de griffier, de opsteller van de protocollen.
Allen dragen, volgens de gewoonte van die
tijd, pruiken met vlechten en rokken tot aan
de knieën. Voor de tafel, waaraan de leden
van de rechtbank plaats hebben genomen,
staan twee dienaren gekleed in hetzelfde
kostuum. Rechts op de voorgrond gaat juist
de cipier met een geweldige sleutelbos de
deur binnen. Twee andere dienaren, waar-
van één 'n fakkel draagt, volgen den cipier.
In het midden van het akelige vertrek zit
de rampzalige chirurg Kirchhoffs op een
soort stoel, die enkel uit ijzeren staven be-
staat; hij is van alle kanten ingesloten. Men
heeft hem met vuur, dat onder hem gelegd
was, flink toegetakeld, en het hoofd van den
gefolterde hangt reeds stervend voorover.
Een beulsknecht met ontbloote armen maakt
juist de ijzeren boeien los, waarmee Kirch-
hoffs aan de stoel vastgebonden is, terwijl

Origineel: Staatsbibliotheek Darmstadt. Foto: Schmeck, Aachen.

FOLTERING VAN DEN CHIRURG KIRCHHOFFS,
kopergravure van de Relation.
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Origineel: Staatsbibliotheek. Darmstadt. Foto: Schmeck. Aachen.

MASSA-TERECHTSTELLING VAN BOKKERIJDERS,
kopergravure der Relation.

een tweede beulsknecht, eveneens met ont-
bloote armen, in gebogen houding achter de
folterstoel staat en nog steeds vol ijver met
een groote blaasbalg het groote vlammende
kolenvuur onder de stoel aanwakkert.

De derd~ kopergravure stelt voor een
massa-terechtstelling.. Rechts zien wij vier
galgen, die vol hangen met arme zondaars;
tegen de voorste galg staat nog de ladder,
waarlangs de delinquenten naar boven moes-
ten gaan. Links tot in het midden van de
gravure ziet men een hooge breede stellage,
waarnaar een trap omhoog leidt. Op het
schavot oefent de scherprechter, omringd
door zijn knechten, door het draaien van
een rad zijn gruwelijk ambacht uit op een
delinquent, die op een schuin kruis uitge-
strekt ligt. Rechts beneden komt juist een
tweewielige armezondaarskar aangereden,
waarop een priester een armen zondaar
troostend het kruis voorhoudt. Deze in de

18e eeuw zeer geliefde voorstelling van een
terechtstellingstooneel is heelemaal in de ge-

bruikelijke stijl gehouden. Opvallend zijn
enkel en alleen de geestelijken, die in een
eigenaardig helder glanzend licht zijn afge:
beeld, zoowel de geestelijke die op het
schavot staat, alsook hij die op de arme-
zondaarskar zit. Zij steken zeer opvallend
af tegen de donker gehouden arceering van
het geheel. De drie kopergravures zijn af-
komstig van Scheureck 121).

Dit zeldzame boek - overigens
verstaan - is van het standpunt
historicus uit gezien een volledig

lastig te
van den
mislukte

121) Friedrich August Scheureck was een koper-
graveur uit de 18e eeuwen leefde in Leipzig.
Het is daarom allicht mogelijk, dat het boekje
in Leipzig gedrukt werd. In het stedelijk-historisch
museum van Leipzig bevinden zich verschillende
werken van Scheureck, o.a. stadsgezichten, voor-
stellingen van studenten-optochten en familie-gra-
phieken. Met zekerheid kunnen wij toch niets
over de plaats, waar het gedrukt werd, vaststellen.
Ook een informatie bij den directeur van de
staatsbibliotheek te Dresden leverde geen resul-
taat op, te meer daar het boekje in het anonie-
men-lexicon van Holzmann en Bohatta niet ver-
meld wordt.



prestatie; want het wemelt van onjuisthe-
den en valsche voorstellingen over de loop
van de processen van de door Joseph Kirch-
hoffs geleide bende, zoodat het als bron voor
een historische bewerking van die zeer in-
teressante tijd in 't geheel niet in aanmer-
king komt. En toch is het van heel groot
belang; want de uiteenzettingen van den
schrijver werpen een scherp licht op het
doen en laten van de misdadigersbenden
van het einde der 18e eeuw, zij zijn zelfs
van die aard, dat zij een groote leemte in
de geschiedenis van de dievenwereld in de
18e eeuw kunnen aanvullen. Ook de bena-
ming van onze roovers als bokkerijders
vindt, zoo als wij nog zullen zien, in dit
merkwaardig boekje zijn verklaring.

Met deze feiten voor oogen willen wij
hier op zijn inhoud iets nader ingaan.

Dat het "kleine beetje" 122),dat, zooals in
de inleiding gezegd wordt, de uitgever den
vriendelijken lezer aanbiedt, ook niet de
minste aanspraak op historische geloofwaar-
digheid kan maken, blijkt zonder meer uit
hetgeen hier over onze rooverbende gezegd
wordt:

De herdersjongen Klaas, uit een dorp in
't land .'s-Hertogenrade, was door zijn mees-
ter, den boer Carsten, wegens lichtzinnige
streken afgeranseld en weggejaagd. Nu ging
de jongen naar een goeden kennis in 'een
naburig dorp, gelegen op Hollandsch gebied,
om daar raad te vragen. Deze boer, die zelf
een groote deugniet was, troostte den jon-
gen, liet hem wat te eten brengen en beval
hem, wanneer hij gegeten had, in de dichtbij
gelegen herberg te komen; hij zou intusn
schen reeds vooruitgaan. De jongen deed
zooals hem bevolen was en zat spoedig met
zijn beschermer, Paaschmann genaamd, en
eenige inwoners uit het dorp in de herberg
met wijn en bier voor zich. Daar ging de
deur open en een vreemde reiziger kwam
binnen. Hij ging direct op Paaschmann toe
en vroeg hem met welk schip hij de zeereis
gemaakt had. Het moest wel een goed zeil-
schip geweest zijn, anders had hij toch niet
vóór hem hier kunnen komen. De aange-
sprokene werd verlegen en de andere gas-

122) Bedoeld is de inhoud van dit zeldzame
boekje.
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ten stonden verbaasd. Hij reisde wel veel,
zoo antwoordde eindelijk Paaschmann, maar
op zee had hij nog niet gevaren; toch kwam
hem zijn uiterlijk bekend voor. "Ei", ant-
woordde hierop de vreemdeling, "zijt gij dan
zoo kort van geheugen? Wij hebben toch
vijf dagen samen in Londen in een huis ge-
woond, gegeten en gedronken. Ik heb u als
tolk diensten bewezen, omdat u geen En-
gelsch kende, totdat gij onverwachts op ze-
kere morgen er niet meer waart. Omdat gij
iedere avond uw rekening prompt betaalde,
veronderstelden wij, dat u in de nacht in 'n
gevaarlijk liefdesavontuur geraakt was en
dat u daarbij een ongeluk was overkomen.
Gij moet u van de derde verdieping uit het
raam naar beneden gelaten hebben en 'du,s
goed voltigeeren kunnen!" ,

Paaschmann glimlachte en zeide: "Gij
hebt het bijn~ geraden! \-Vat waagt men niet
terwille van de liefde?" Daarna ging de
vreemdeling weer naar buiten. Toen begon-
nen de anderen: "Hoe? Wat is dat voor een
onzin? Gij zijt in Londen geweest en hebt
daar een liefste gehad, broeder?" Maar
Paaschmann probeerde hen gerust te stellen
en zeide, dat de kerel gek was; hij had hem
echter niet willen tegenspreken, want der-
gelijke menschen krijgen dikwijls een kol-
der 123) en zijn dan zoo sterk als 10 man.

Klaas zat zwijgend aan de tafel; niets ont-
ging hem. Hij hield den vreemdeling niet
voor waanzinnig; daartegen pleitte zijn rus-
tig en beda.ard voorkomen. Dit alles kwam
hem zoo verdacht voor, te meer daar zijn
vriend Paaschmann zoo verward was.

Intusschen werd de drinkpartij voortge-
zet. Klaas dronk van alles door elkaar en
viel tenslotte in slaap, Toen hij wakker werd
voelde hij onder zich harde grond en gras,
en boven zich zag hij de sterren, die als
groote bollen schitterden. Hij zag vier man-
nen om zich, hoorde ook de stemmen van
Paaschmann en Karsten. Laatstgenoemde
zeide tot hem, dat hij alles wilde vergeten;
alles was weer goed. Langzamerhand ge-
wende zich Klaas aan de eigenaardige om-

123) Kolder (in het Fransch la colère) is een
ziekelijke uitbarsting van woede, Zoo spreekt men
ook van tropenkolder, een verschijnsel, dat een
gevolg is van tropische koortsen.



geving en kwam tot de ontdekking, dat hij
zich in de buurt van het stadje Dalhem 124)

bevond. Karsten vroeg hem of hij de streek
kende. Klaas beaamde het en vertelde dan
van een paard, dat een zekere Krelis Horn
bezat; hierop zou hij nu het liefst naar huis
willen rijden. Karsten beloofde nu Klaas een
nieuwe hoed en een nieuw hemd, wanneer
hij aangaf, waar het paard was. Dit liet de
jongen zich geen tweemaal zeggen. Hij zei-
de, dat het bij Jan Middelburg stond; het
was een appelgrauwe schimmel. Maar nu
wilde hij weggaan; hij had geen zin om te
loop en. Toen gaf hem een onbekende uit
Herzogenrath een snuifje, en nauwelijks had
hij dit genomen, of daar liep hem iets, dat
ruig behaard was, tusschen de beenen en
tilde hem omhoog. In zijn angst greep hij
naar iets hards voor zich om niet er af te
vallen; dan verloor hij zijn bewustzijn. Toen
hij wakker werd bevond hij zich in het stroo
van een paardenstal. Hij zag vier paarden;
het dichtst bij hem stond de appelgrauwe
schimmel van Middelburg. Nu zag hij in, dat
dit alles niet in de haak was. Het .liefst had
hij zich uit de voeten gemaakt en was zijn
eigen weg gegaan. Maar de nieuwe hoed en
het hemd, die men hem beloofd had, weer-
hielden hem; ook was hij graag rijk gewor-
den, zooals Paaschmann 't hem in het voor-
uitzicht had gesteld. Daarom bleef hij en liet
zich door de huisvrouw het werk voor de
loopende week aanwijzen.

Klaas hield echter het geheim niet voor
zich en vertelde tenslotte, omdat hij zich in
het beloofde bedrogen zag, uit wraak alles
aan een geestelijke. Deze beloofde voor hem
als 'n vader te zorgen en deelde aan het
gerecht mede, hetgeen hij van den jongen
gehoord had. Nu werden de aangeklaagden
gearresteerd en in verzekerde bewaring ge-
steld.

De rechters gingen voorzichtig te werk.
Het eenige aanknoopingspunt bood de ge-
schiedenis met het gestolen paard. Maar het
was verdwenen, kon dus niet als corpus de-
licti dienen. Ook klonken de verhalen van
Klaas zoo fantastisch en sprookjesachtig,

124) Dalhem is de hoofdstad van een van de
3 landen van Overmaas. Het ligt in het tegen-
woordige koninkrijk België.
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dat de juristen niets ermee wisten aan te
vangen. Daarom besloot men de gevangenen
uit te hooren en men koos voor dit doel een
ordensgeestelijke 125),"met een voorbeeldige
levenswijze, stil en vriendelijk van aard, bo-
vendien met een ontroerende en innemende
welsprekendheid". Deze onderhield zich met
ieder van de gevangenen op een wijze, zoo-
als hij het beste vat op hem kon krijgen en
wist zoo allerlei dingen van hen te weten te
komen.

De gearresteerden van hun kant, die zich
door een van hun kameraden verraden
waanden, werden nu moedeloos en verloren
het vertrouwen in hun zaak, hoewel zij van
te voren gemeend hadden "gansche regi-
menten gewapende mannen weerstand te.
bieden". Zoo vulden zich langzamerhand de
gevangenissen en men kwam steeds meer
achter hun geheimen. .

Hun zaak, zoo verklaarden zij, was iets ge-
heel onschuldigs en heette magie. 126) Gees-
ten waren mede in het spel, maar geen booze
geesten; want zij beletten hen niet, vlijtig
naar de kerk te gaan en de kerkelijke dien-
sten bij te wonen. Zij verlangden ook heele-
maal niets kwaads van hen, zooals dit bij
een verbond met den duivel geëischt wordt,
die verlangt, dat men al het heilige zou ver-
vloeken. Uit deze verklaringen trok nu de
rechtbank de conclusie, dat deze verblinde
lieden een opperhoofd moesten hebben, door.
wien zij tot een dergelijk doen en laten ver-
leid waren. Alvorens echter met strengheid
tegen hen op te treden, stelde men hen nog
verschillende vragen, vooral, of ieder, die
wilde, den geest kon bezweren. De gevange-
nen vertelden, dat men wel een' bekende
geest kon oproepen, maar ook slechts op be-
paalde uren; met een vreemde geest mocht
men dit echter niet wagen. Anders kon het
iemand gaan zooals het met Adrian Mol
gegaan was. Deze, die zich onder de gevan-

125) Hier moeten wij aan een koorheer van
Kloosterrade denken. Vroeger heeft men toch ook
valschelijk beweerd, dat bewoners van de abdij
aan de veroordeeling van de bokkerijders hadden
deelgenomen. Ook Michel wijst op het onjuiste
van deze meening.

126) Volgens hun verklaring zouden de bokke-
rijders zich dus met tooverij en geestenbezwerin-
gen bezig gehouden hebben. Wij zullen in het laat-
ste hoofdstuk nog uitvoerig daarop terugkomen.



genen bevond, vertelde nu zijn geschiedenis:
Hij had eens volgens aanwijzing van een
magisch boek een dergelijke bezwering ge-
daan en wel met de hulp van een kind, om-
dat de geesten slechts naar de stem van een
reine kJJische persoon luisterden. Hij had
het kind de bezweringswoorden voorgezegd.
Maar het kind deinsde terug, weende en
zeide, dat het geslagen werd. Toen had hij
zijn poging maar opgegeven.

Op die manier wisten de rechters nog
meer van de gevangenen te weten te komen.
Zoo zouden zich onder hen ook nieuwelin-
gen of novicen bevinden, waartoe een groot
deel van de gevangenen behoorde. Zij had-
den zich op bevel van de oudere medebroe-
ders op 'n nachtelijk uur bij de eenzame ka-
pel voor Herzogenrode 127) verzameld, waar
de "oude gezellen" en "meesters" reeds wa-
ren aangekomen. Zij werden vervolgens door
hen voor de nachtelijke strooptochten inge-
deeld. Daarna kreeg ieder een bok van 'n
plompe grootte tusschen de beenen, waarop
men dan gemakkelijk zat en zich van voren
vasthield. Vervolgens reden ze zoo snel als
de wind over bergen, bosschen en plaatsen,
zoodat zij dikwijls buiten adem dreigden te
geraken. Al deze nachtelijke ondernemingen
hadden rooven en plunderen tot doel gehad
en waren volgens 't bevel van de leiders
uitgevoerd, echter nooit in de buurt, maar
eerst dan, wanneer zij een groote afstand op
de bok hadden afgelegd, zelfs in verafgele-
gen landen. Met de geroofde buit waren zij
dan weer naar hun geboorteplaats terugge-
keerd, waar alles goed verborgen, geschat en
verhandeld werd. Eenstemmig verklaarden
verder de gevangenen nog, dat hun vrouwen
hieraan geen deel hadden, omdat alle leden
zich streng verplicht hadden, niemand van
het andere geslacht, als zijnde niet in staat
te zwijgen, iets van hun geheimen bekend te
maken.

Langzamerhand werd ook de sluier, die
tot dan toe nog het opperhoofd van de leden
der bende verborgen hield, opgelicht. Kirch-
hoH heette deze aanvoerder en was chirurg
in 's-Hertogenrade en tegelijkertijd oeco-

127) Bedoeld is de reeds vaak vermelde vroe-
gere St. Leonhardskapel, gelegen boven het tegen-
woordige station van Herzogenrath.
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noom(!) in het naburige klooster 128). Hij
had wegens zijn bekwaamheid en zijn inne-
mende en vriendelijkc manier van doen een
goede naam, vooral bij het gewone volk,
dat hem als 't ware verafgoodde. Want hij
was gewoon de arme menschen met zijn
raad bereidwillig bij te staan en bij alle in-
terne en externe lichamelijke ziekten medicij-
nen kosteloos te verstrekken 129). Omdat hij
bovendien bij zijn geneeswijze succes had,
kon het niet uitblijven, dat arme zieken uit
alle plaatsen bij hem hun toevlucht zochten.
Op zekere dag had in het huis van Lodewijk
Til te Herzogenrath een vergadering van de
bendeleden onder leiding van den chirurg
plaats. De geesten zouden weer bezworen
worden, en men koos als werktuig het kind
van een arme weduwe, dat vaker met de
kinderen van Til speelde. Men hield het kind
voor het avondeten daar en gebruikte het
later bij de b()zwering. Toen het weer naar
huis gebracht werd, gaf KirchhoH het bij
een dronk wijn een flinke dosis opium,
opdat het thuis niet kon vertellen, wat in
het huis van Til gebeurd was. De volgende
morgen vond de moeder het kind dood in
zijn bedje. De weenende vrouw: snelde direct
naar den chirurg en vroeg hem, om haar
kind te helpen; want zij kon niet begrijpen,
dat haar flinke jongen niet meer zou leven.
Met geveinsde droefenis hoorde de boos-
wicht naar de weeklacht van de on~elukki~e
moeder, ging met haar het huis' ,binnen en
constateerde, dat het kind dood was. Ook
bij Til waren allen ziek, zoo vertelde hij aan
de weenende vrouw. Men had bij het vleesch
in plaats van peterseliewortels de daarop ge-
lijkende maar zeer vergiftige waterscheer-
ling gedaan. Ongelukkigerwijze had de
knaap veel van dit vleesch en de saus gege-
ten en was zoo tengevolge van dit ingeno-
men vergif gestorven. Hij betuigde nu de
vrouw zijn hartelijke deelneming, gaf haar

128) Hier is natuurlijk sprake van Kloosterrade.
De chirurg treedt hier op als oeconoom (rent-
meester) van de abdij.

129) Dergelijke sagen doen nu nog bij de bevol-
king de ronde. De historische Kirchhoffs was
daarentegen, zoo als reeds gezegd is, een vrek en
gierigaard. Hij moest weliswaar krachtens zijn
beroep (vg!. zijn sollicitatiebrief in bijlage IV) de
armen gratis behandelen. Hij werd daarvoor ech-
ter door Kloosterrade betaald.



eenige guldens en verzocht haar, om geen
groote ruchtbaarheid daaraan te geven, op-
dat de goede Tils, die toch aan het ongeluk
niets konden doen, geen onaangenaamheden
zouden krijgen. Zoo groeide dan gras over
het voorval, en de gewetenlooze chirurg
ging verder, met nieuwe leden om zich te
verzamelen en voor zijn booze plannen te
winnen.

Op zekere keer ontbood hij weer zijn
aanhangers in de nacht voor de reeds ge-
noemde kapel. Hij zette hen de geheimen
van de geestenbezwering uiteen. Vervolgens
predikte hij hen voor, dat zij den rijke zijn
overvloed wilden ontnemen, den arme daar-

entegen het weinige laten, eerder nog hem
iets van het geroofde geven. Om niet ver-
raden te worden, zouden de geesten in de
gedaante van bokken hen naar afgelegen
streken dragen. Daarna legde hij de verga-
dering de voorwaarden voor, waaronder de
geesten hun diensten zouden bewijzen.
Vooral moesten zij over hun geheim zwijgen
en liever alles verdragen dan het te verra-
den. Wie het verklapte, zou onder folterin-
gen terechtgesteld worden. Vrouwen moch-

ten niet tot hun partijbehooren. Alleen bij
rijke menschen mocht gestolen worden; ook
mocht men slechts op afstanden van 30 mij-
len een rooftocht ondernemen. De buit
moest veiligheidshalve in holen en bosch-
rijke schuilplaatsen ondergebracht worden.
Daarna zou hij door kooplieden verkocht en
de opbrengst gelijkelijk verdeeld worden.
Wanneer de verkoopers oneerlijkheden be-
gingen, dan zouden de geesten hen de hals
breken. Alle broeders moesten den chirurg
Kirchhoff als hun aanvoerder erkennen en

zich naar zijne bevelen schikken. Hun troep
moest in verschillende benden verdeeld wor-

den volgens de afzonderlijke kwartieren, om
ieder opzien te vermijden. Het noviciaat
zou een jaar duren; dan zouden de nieu-
welingen over formeele benden verdeeld
worden, die alle onder het commando van

Kirchhoff stonden. Natuurlijk zou bij de
rooftochten, tenzij ingeval van verdediging,
niet gemoord worden. Vervolgens moesten
allen onder de belofte, dat zij hun hoofdman
Kirchhoff in alles zouden gehoorzamen en
de verplichtingen tegenover de geesten zou-
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den nakomen, een perkament met hun eigen
bloed onderteekenen 13°).Toen deze ceremo-

13°) Eenzelfde beschrijving van deze eed be-
vindt zich in het rijksarchief Maastricht (Hand-
schrift 246). Hier wordt gezegd:

Den Eijd-Schwur, welchen die zu Heelen (Heer-
len?) sitzende Gefangenen, folgende ihrer eigner
Bekentnuss, 1762 auf den H. Pfingstag auf St.
Leonardi Berg in Beyseyn ihrer 66 haben abgelegt:
Erstens, haben sie ein Creutz von Messing auf ein

schwarzes Tuch gelegt und mit Füssen getretten.
Zweytens, sollen sie alle Festtag kommunicieren.
Drittens, kein Diebstahl anders als Einbruch.
Viertens, dem Armen etwas mitteilen.
Fünftens, sollten sie aber in einem Ort zukurtz

kommen, so sollen die "schwarzen Husaren"
(geesten? duivels?) sie umringen.

Sechstens, wann 7 Jahr vorbey wären, sollen sie
die Landstrassen mit Morden fortfahren.

Siebendens, sollten einige gefangen werden, so ist
besser, dem Teuffel verbleiben als bekennen.
In het rijksarchief MaastrIcht (Handschrift 246)

bevindt zich nog het volgende manuscript uit die
tijd, dat eveneens zijn houding bepaalt ten opzich-
te van de eed en in aansluiting daaraan uitweidt
over het optreden van de rechtbanken, en de
terechtstellingen, die daarna volgden. Het luidt als
volgt:

RELAES

Van de Justitie, die gehouden is in de Lande
van Overmaese, in het Spaensch Nederland, do'or
order van haere Keizerlycke Majesteits Hof van
Brabant over de groote Moordbende en Kerk-
dieven verbonden dor eenen vervloeckten Eed, die
zij in de Kapel op St. Leonardi Berg onder de
Heerlykheid Herzogenrath gehoort ende gedaen
hebbende luydende als volgt:

Sy gingen naer de voornoemde Kapel op Sinxen .
avond, ten getale van 167 personen, allen van agte-
ren, te weten rugwerts, binnen, weirpen het Kruy-
cifix, dat op den autaer stond, onder den voet en
stelden in dezelfs plaats een duyvelsche Figuur.
Alsdan moest een ieder groot en klein, den eenen
voet op het ter aerden leggen de Krucyfix setten,
God en syne Heylige moeder afsweiren en den
duyvel voor haaren Heere aannemen, sich aan den
selven verbindende, en sweiren van ten tyde van
7jaeren geene moorden te doen, nog kerken te
besteelen; doch naer het verlop van dien tyd
moesten zy met alle kracht en magt Godshuyzen,
Kloosters, Kasteelen en Hoven bestelen, groot en
klein, ryck en arm, welche hun mogt vorkomen,
vermorden wa ertoe zy des Duyvels hulp en by-
stand afsmeekte.

V oorders verbinden zy sich op alle Heylige da-
gen en iedere maend te Biechten en te Communi-
ceeren tot de grootste veragting van de Roomsche
Religie; ook beloofden zij onder solemnelen Eed,
indien eenen van hun mogte gevangen worden,
niets van hunne samensweiringe nog te complot te
openbaren; indien doch door de groote pyne op de
Tortuer tot bekentenisse gedwongen wierden,
daer naer alles herroepen, en om dit meer geloof
by te zetten eersten duysend leugens voor te
brengen als dat hun getal in 16000 à 17000 zielen
soude bestaen, en dor verscheidene Landen als



nie geëindigd was, werd de deur van de

kapel geopend en allen traden binnen.

Het uitspansel was blauw gestemd en de

volle maan verspreidde een aangenaam licht.

Hier werd nu gesmuld 131), waarbij Kirch-

Duytsland, Vrankryck, !talie, Engeland, Holland,
en naer andere Landen zouden verspreyd zyn.
Maer sy quamen hunne beloften aen den Duyvel
gedaen niet puncktelyck naer, door dien zy voor
dien tyd begonnen te morden, Kercken te be-
steel en en veer der gewald te gebruiken, want sy,
in de huizen gebrocken synde, dwongen de lieden
door allerhande ongehoorde pynen en Tormen-
tuur, hun geld en andere beste Effecten aen te
wysen, wanneer zy doorstoken alle de gelederen
met naelde, goten ziedende olie in hunne monden,
maekten ijzen heet en tormenteerden de men-
schen op de allerschrikkelykste wyse. Dit alles
en konde Got niet langer gedoog en en is eyndelyk
uytgekomen door eenen jongen, die een Peerd
gestolen en onder de waerde verkopt, waervoor
hy in hegtenis geraekt is; heeft vervolgens alles
bekent, waerdoor dit complot ontdeckt is en men
heeft begonnen met eenige te arresteeren, en door
de Tortuer tot confessie te constringeren, als
volgt, en hier duydelyck met N aem en Toenam
werden aengewesen:

Dan volgen 76 namen van leden der bende, aan
het hoofd "Joseph Kerkhof van zijn professie een
chirurgyn, die naer 5 mael op de Tortuer geweest
te hebben zonder bekentenis te 's HertogenraeClt
is opgehangen". Wanneer wij afzien van eenige
vergissingen, dan stemmen deze gegevens overeen
met de waarheid, alleen de namen zijn, vermoede-
lijk omdat wij te doen hebben met een afschrift,
hier en daar niet nauwkeurig weergegeven. Op
het eind wordt dan gezegd:

Te Herle syn reeds 52 opgehangen en 2 liggen
op het Rad zynde de eenen eenen glasmaker en
de anderen eenen snyder en tot Kirchrath 29(!?)
met de Koord gestraft. De Kapel waarin zy hun-
nen affrijselijcken Eed gedaen hebben is tot den
grond aJgebrocken en op de plaets eene drijkante
steene galg gebout waarvan het ijser alleen
1200 pond wegt. Dus verre is men met het exe-
cuteeren dier bende gekomen waervan men echter
nog geen .einde te gemoet ziet.

Uit het laatste aanhangsel blijkt, dat dit Relaes
voor 1776 moet geschreven zijn.

131) De beschrijving van deze smulpartij is zoo
vermakelijk, dat ik haar den geachten lezer niet
wil onthouden. Het armoedige veldkapelletje op
de Leonhardsberg, dat slechts een paar menschen
kon bevatten, wordt hier als groot en ruim voor-
gesteld met een sacristie. Het is tooverachtig ver-
licht en de zoldering vertoont een blauw gestemde
hemel en een volle maan. Een oude kluizenaar
dient van uit de aangrenzende sacristie spijzen en
dranken op. Hier verorberden de bokkerijders, die
doorgaans toch blij waren, wanneer zij een meel-
soep met wat spek, brood en aardappelen en jene-
ver hadden, een waarachtig Lucullus-maal: "Eine
Minestra oder eine delikate Suppe von Parmesan-
käse aus der Gegend von Friuli, westphälisch
Pekelfleisch mit Wiener Petersilge und Salbeij,
Danziger Bomoggels, sogenannte Fische, mit Bran-
denburger Brühe en Haff zugerichtet, einen
Schöpsenbraten von Warschau mit Knoblauch,
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hoff zeide: "Dat is het "Angeld" van onze
trouwe geesten"! Een oude kluizenaar dien-
de van uit de sacristie een Lucullus-maal,
de heerlijkste lekkernijen en de meest uitge-
zochte wijnen op, en allen lieten het zich
goed smaken.

Al deze bijzonderheden deelden de gevan-
genen mede en lieten dan nog een vrijwillige
bekentenis van de diefstallen volgen, die zij
in Nederland, Frankrijk en Lotharingen 132)

hadden willen plegen. Nu bleef nog slechts
de taak over, zich van de persoon van den
hoofdma~ der bende meester te maken.
Kirchhoff bleef ondanks de talrijke arresta-
ties van zijn aanhangers zoo rustig, alsof de
heele zaak hem niets aanging. Hij dacht er
heelemaal niet aan om te vluchten en sloeg
alle waarschuwingen van een goedhartigen
ordensman in de wind. Gezien de ernst van

de zaak besloten de superieuren van het
klooster na rijp beraad met de oudste kloos-
terlingen uit hun midden een rechtbank te
vormen en den chirurg en klooster-oeconoom
in alle goedheid te ondervragen, alvorens
hem aan de straffende arm van de wereld-

lijke rechtbank uit te leveren. Men bracht
daarom den booswicht in een dragelijke
maar toch verzekerde bewaring en hield in
zijn woning een huiszoeking, waarbij ge-
drukte en geschreven boeken van magische
inhoud te voorschijn kwamen. Hij verklaar-
de, dat hij deze geschriften uit nieuwsgierig-
heid had gelezen, maar dat hij alles voor be-
drog en bijgeloof hield. Nu was er een onder
de gevangenen, die zei de, dat Kirchhoff in
Luik veel wapens had aangekocht. Toen men
nu daar inlichtingen inwon, vernam men,
dat dit op waarheid berustte en dat deze
wapens zoogenaamd voor een vrij corps be-

Pastetchen aus Wien nebst englischen Rindszun-
gen von London geräuchert; ächten Burgunder,
Salat mit dem besten Öl aus Spanien, nebst Oli-
ven und Kapem. Ausserdem allerley Weine, nach
jedes Appetit." - Dat was het "Angeld" van de
trouwe geesten. Waarlijk de geesten kenden de
kookkunst! Men ziet hier heel goed, wat het
volksgeloof reeds toen van de bokkerijders had ge-
maakt.

132) Het volksgeloof vertelde van de bokke-
rijders, dat zij op hun nachtelijke tochten op
bokken rooftochten ondernamen tot in ver af-
gelegen landen. Natuurlijk buitte de dievenbende
dit bijgeloof van de bevolking uit voor haar
plannen.



stemd waren voor een Oost-Indische vloot

tegen den nabob in Bengalen 133).

l'Ju zag de rechtbank in, dat men met een
rooverbende te doen had, en dat men zich
niet de moeite van een heksenproces 134) be-
hoefde te getroosten. Men pakte daarom den
chirurg met alle gestrengheid aan, zonder
dat hij echter ook maar het minste bekende
van datgene, waarvan men hem beschuldig-
de. Van de opkoop van wapenen wilde hij
niets weten; men had zeker zijn naam mis-
bruikt. Kirchhoff werd nu in een onder-

aardsch gewelf gebracht 135), heelemaal uit-
gekleed en op de folterstoel gezet, die enkel
uit ijzeren staven bestond, waarin hij rond-
om ingesloten was. Zoo liet men hem boven
een klein kolenvuur, dat onder hem was

aangebracht, zweeten 136),totdat hij er genoeg
van had. Hij bekende echter het hem ten
laste gelegde misdrijf niet, stiet veeleer hef-
tig verklaringen uit, totdat hij tenslotte, door
pijn overweldigd, een zwakke kreet uitte en
in onmacht viel. Wel werd hij direct van de
pijnbank bevrijd, maar alle versterkende
middelen waren vergeefsch. Hij kwam niet
meer bij, maar stierf. Men deed hein nu weer
zijn kleeren aan, en het lijk bleef ter beschik-
king van de rechtbank. Omdat nu alle ge-
vangenen eensgezind in hun bekentenis vol-
hardden, dat de chirurg de oorzaak van hun
ongeluk was, en omdat verder de geschre-
ven getuigenissen tegen hem spraken,
daarom bestond er geen twijfel aan het feit,
dat hij die verschrikkelijke misdaden had
bedreven en als een goddelooze huichelaar
en hardnekkige leugenaar gestorven was. Op
grond van een gerechtelijk vonnis werd nu
zijn lijk aan een galg, speciaal voor dit doel
opgericht, met een ketting opgeknoopt. Hoe
het echter met zijn ziel gegaan is, dat moe-
ten wij aan het oordeel van God overlaten.

133) Deze verklaring hebben eenige schrijvers
over de bokkerijders als bewezen aangenomen, of-
schoon men geen bewijs daarvoor kan aanhalen.

134) Hier wordt uitdrukkelijk van een heksen-
proces gesproken. Daarmee is het verband tus-
schen de bokkerijders en de heksenwaan aange-
geven. Hierover zal nog in het laatste hoofdstuk
worden gesproken.

135) De foltering van Kirchhoff had feitelijk in
de zoogenaamde torenkamer plaats.

136) V gl. de foto en de in een vorig hoofdstuk
beschreven foltering van den chirurg op het zoo-
genaamde folterpaardje.
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Na dit vreeselijke einde van den aanvoer-
der der bende begonnen de processen tegen
de leden, die reeds lang in de kerkers
smachtten. Vijf van hen, die wegens hun
wilde en ruwe levenswijze berucht waren en
op hun rooftochten onschuldige weerloozen
hadden vermoord, werden van boven naar

beneden geradbraakt en hun lichamen op
het rad gelegd. Zeventien andere werden
met de strop gestraft en hun lichamen wer-
den nog in zooverre gespaard, dat zij tegen
zonsondergang van de galg werden afgeno-
men en aan hun familieleden gegeven, die
hen dan langs de weg of op hun akkers be-
groeven. De goederen van de terechtgestel-
den, die eigenlijk aan den gewonen fiscus
vervallen waren, werden slechts gedeeltelijk
verbeurd verklaard. De rest bleef aan de'

familieleden. Terzelfdertijd werd ook in de
naburige dorpen, waar een eigen rechtsge-
bied bestond, een menigte van deze afschu-
welijke bende opgeknoopt, en de galgen kon
men langs de Hollandsche grens zien. Op
deze terechtstellingen volgden na eenige
maanden nog meerdere. De galgen werden
niet vrij van hun last en de gevangenissen
raakten steeds weer opnieuw vol, zoodat
men ervan verbaasd stond, hoe bijna alle
dorpen van de streek door dit misdadig ge-
doe waren aangetast. Ook uit de beroemde
vrije rijksstad Aken, die slechts een paar
mijlen verder lag, werd bekend, dat daar
zelfs veel knechts en bedienden zich tot aan-

sluiting bij deze verschrikkelijke troep had-
den laten verleiden.

Men vertelde, dat hun deze schandelijke
neiging om tot de bende toe te treden, op
sympathetische 137) wijzc was bijgebracht
door een aangeboden glas wijn of aqua-
vit 138) of zelfs door een snuifje tabak van
de hand van een onbekenden roover.

Dit is in 't kort de inhoud van dit merk-

waardig boekje, dat hOQfdzakelijk ertoe bij-
gedragen heeft alle bijgeloovige voorstellin-
gen over de zoogenaamde bokkerijders bij

137) Sympathie beteekent hier zooveel als too-
verij. V gl. de bezweringen van ziekten, die in de
volksmond heden nog als sympathie betiteld wor-
den en op heidensche tooverspreuken terug te
voeren zijn.

138) Aquavit is een soort sterke brandewijn,
gelijkend op genever.



de bevolking levendig te houden, ja zelfs te
verdiepen. Wie het verhaal aandachtig door-
leest, ziet zonder meer in, dat de historische
feiten volkomen vervalscht cn heelemaal
doorweven zijn met bijgeloovige voorstellin-
gen over geestenbezweringen en tooverij.
De schrijver is een katholieke theoloog, zoo-
als duidelijk blijkt uit de in het begin van
het boek tegenover elkaar gestelde meenin-
gen over het wezen van de tooverij bij de
protestantsehe en katholieke theologie. Het
geschrift moet onder de vele, meestal door
theOlogen geschreven "relationen" 139) on-
dergebracht worden en is ver van de landen
van Overmaas waarschijnlijk in midden-
Duitschland 14°), ontstaan.

Hieruit kan men ook de vele fouten tegen
de historische juistheid verklaren. Maar
van de andere kant leert het zeldzame
boekje ook, welk een groot opzien de pro-
cessen tegen de bende, onder leiding van
Kirchhoff, niet alleen in de buurt, maar ook

139) Toen met de 18e eeuw de strijd van àe
justitie werd ingezet tegen de misdadigerswereld,
die sedert de godsdienstoorlogen een verschrikke-
lijke omvang had genomen, bleef de geestelijkheid
van beide confessies niet werkloos toezien. In
hun ijver gebruikte zij niet alleen de geestelijke
wapenen om de vele arme zondaars tot boete en
bekeering te brengen, maar ook de pen, om door
uitvoerige beschrijving van de bedreven misdaden,
en door een nauwkeurige scfiildering van de gru-
welijke terechtstellingen op het volk invloed uit
te oefenen. Zoo onstonden toen de "relationen"
die door ~eestelijkengeschreven werden en waarin
naast de beschrijving van de stand van zaken ook
zeer veel christelijke dogmatiek en ethica te voor-
schijn komt. Tot deze "relationen", waarvan Avé-
Lallemant in het eerste deel van zijn geschiedenis
over het Duitsche misdadigersleven er 18 met titel
en inhoud aanhaalt behoort ook ons boekje, dat
zonder twijfel een katholieke theoloog heeft ge-
schreven en naast een nauwkeurige uiteenzetting
van de katholieke en evangelische opvatting over
tooverij een rijkdom aan theologische gedachten
bevat. Avé-Lallemant heeft pas later dit geschrift
ontdekt en heeft het. toen hij de beteekenis ervan
had ingezien, als grondslag gebruikt voor zijn boek
over de bokkerijders van Meerssen, waarover later
gesproken zal worden. In het verdere verloop van
de 18e eeuw hielden zich ook de juristen bezig
met de uitgave van dergelijke "relationen", die
daardoor aan stof en vorm wonnen en, van juri-
disch standpunt gezien, meer uitgebuit werden.

H°) Hiervoor pleiten verschillende redenen: De
kopergraveur Scheureck was afkomstig uit Leipzig
en heeft daar gewerkt. Ook wijst het tegenover
elkaar plaatsen van de protestansche en kaholieke
opvatting over de tooverij op een streek met ge-
mengde confessies.
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zelfs wijd en zijd teweeg brachten. Men kan
zelfs nog verder gaan en zeggen, dat zich in
de relation de voorstellingen weerspiegelen,
die in het volksgeloof over deze bende leef-
den. In het volgende en laatste hoofdstuk zal
hierover nog speciaal gesproken worden.

Uit het verwarde verslag, dat krioelt van
onjuistheden, kan men toch ondanks alles
duidelijk hier en daar historische gegevens
opdiepen. De nietswaardige slungel, de her-
dersjongen Klaas, door wiens gepraat de
bende ontdekt wordt, is Joseph Keyser de
"Jongh" uit Übach. Ook is er sprake van
het paard van den boer Schütz uit Wau-
bach, al is het dan ook onder andere om-
standigheden. Hier evenals daar, .is het 't
corpus delicti, dat de rechtbanken bij hun
optreden als eenig uitgangspunt dient bij de
processen, die nu een aanvang nemen. De
"relation" kent' slechts den chirurg Kirch-
hoff; over zijn broers, vooral Baltus uit
Merkstein, wordt nergens gesproken. Toch
toont de dood van den chirurg ook eenige
overeenkomst met het lot van Baltus Kirch-
hoff. Want hij sterft, evenals deze op de
pijnbank. Maar zijn lijk wordt aan een ket-
ting aan de galg opgehangen. Men ziet, hoe
de wijzen van sterven van de beide broers
hier in de "relation" in elkaar overgaan. De
manier, waarop Kirchhoff gefolterd wordt,
doet duidelijk denken aan het folter-
paard 141), waarover in het proces tegen Jo-
seph Kirchhoffs uitvoerig gesproken werd.

Tenslotte is de Relation ook op de hoogte
van het optreden van twee bokkerijdersben-
den, waarvan zelfs de chronologie ongeveer
juist wordt aangegeven. De schrijver zegt
namelijk woordelijk: In deze stad Herzogen-
rode had reeds vóór 30 jaren (dus omstreeks
1750) een voorval plaats, dat niet weinig op-
zien baarde en blijkbaar een werk van den
satan scheen te zijn. Hieronder kan men na-
tuurlijk slechts de eerste bende verstaan. Op
een andere plaats wordt gezegd: Zoo ont-
stond de onrust reeds 9 jaar geleden (dus
1771) en het is pas sedert 4 jaar (dus 1776)
weer stil geworden. Dit bericht, waarmee de
tweede bende bedoeld is, is zelfs heelemaal
juist.

141) Vgl. nota 135.
17



Ik heb reeds vroeger erop gewezen, dat
niemand van al degenen, die in de 18e eeuw
over de bokkerijders hebben geschreven, het
boek van Sleinada vermeldt, of ook maar
kent. Dat is eigenaardig, tenminste bij abbé
Feller 142), die het toch eigenlijk had moeten
kennen. Maar noch in het onder zijn leiding
te Luxemburg verschenen Journal historique
et littéraire, noch in zijn Itinéraire ou V oya-
ges etc., waarin hij aanteekeningen 143) over

142) Feller uit zich in zijn ltinéraire ou V oyages
etc. Dl. 1I bldz. 499 onder Juli 1778 over de bokke-
rijders als volgt:

Cette petite ville (Rolduc) est aujourd'hui mal-
heureuseipent fameuse par cette espèce de con-
juration de voleurs et de sacrilèges, qui depuis
plusieurs années troublent ces provinces et do nt
j'ai parlé dans le Journal historique et littéraire
du 15 Sept. 1774 p. 369.

Dès l'an 174Û' le mal avait fait des progrès con-
siderables: on s'y opposait d'une manière trop
molle et trop peu conséquente pour le détruire
entièrement. Il separut donc durant ces derniè-
res années par les soins d'un chirurgien de Rolduc
nommé Kerkove, qui fut pendu, après avoir bien
multiplié ses adhérents et les avoir confirmés dans
leur scélératesse, par les impiétés les plus révol-
tantes et les plus incroyables. On voit au haut
de la montagne les ruines de la chapelle ou ces
horreurs s'exerçaient, et qui fut démolie par
ordre du gouvernement Autrichien. (V oyez ceci
mieux développé dans le Journal histor. et littér.
15 Nov. 1790 p. 489, et 15 Janvier 1791, p. 159).

Ce qui paroît vraiment mysterieux dans l'his-
toire de ces scélérats, c'est le sangfroid avec lequel
ils allaient au supplice, c'est l'obstination avec
laquelle ils niaient les faits, do nt ils étaient le
plus évidemment et le plus démonstrativement
convaincus, la sécurité surtout avec laquelle ils
attendaient le moment de leur emprisonnement.
Mais on ne doit pas ignorer la stupidité qui
hébète toujours les auteurs des grands crimes,
l'aveuglement que Dieu répand sur les àmes qui
ont atteint une certaine mesure de scélératesse et
de mëchanceté et enfin le pouvoir du démon sur
des hommes, qui ont. abjuré formellement Jésus-
Christ pour se dévouer à eet eet ange de ténèbres.
La Théologie et les Saintes-Ecritures fournissent
souvent des explications très satisfaisantes, lors-
que les au tres sciences laissent dans l'étonnement
et dans la nécessité de nier des choses incontes-
tab les.

La petite ville de Fauquemont que j'ai vue le
14 du même mois, est aussi très renommée dans
l'histoire de ces malfaiteurs: il s'y est fait des exé-
cutions sans nombre.

143) Feller, Extrait du Journal historique tome 3,
page 489, /ivraison du 15 N overnbre 1790.

Il faut convenir, à la décharge des Autrichiens,
que çaqui les rend si odieux dans le Limbourg, ce
sont particulièrement les hordes de volontaires
dont ils ont grossi leur armée. Ces gens, la plu-
part sans aveu, et initi.és aux trop fameuses abo-
minations de la société du bouc. (V oyez des
détails aussi certains qu'incroyables sur cette a~so-
ciation dans le journal du 15 Septembre 1774,
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de bokkerijders geeft, wordt op de een of
andere manier gewag gemaakt van het werk
van den pastoor van Schaesberg. Ook de
schrijver van de relation heeft het niet ge-
kend, hetgeen echter, gezien het feit, dat deze
rel at ion ver af, waarschijnlijk in het midden
van Duitschland ontstond, niet te verwonde-
ren is. Zijn bron vermeldt de anonymus
niet. Hij zegt enkel en alleen in het voor-
woord: "Wat hier meegedeeld wordt, zijn
betrouwbare berichten, die afkomstig zijn
van de plaatsen, waar de gebeurtenissen zelf
hebben plaats gehad en niet weinig opzien
in alle omliggende streken hebben gebaard".
Waarin nu deze "betrouwbare berichten"
bestonden, zegt hij helaas niet.

De op zich zeer zeldzame 144) relation
heeft, tenminste in Duitschland, een duur-
zame invloed op de literatuur over de bok~
kerijders uitgeoefend, jammer genoeg niet in
de zin van historische juistheid, zooals wij
dadelijk zullen zien. Oe bekende crimi-
neele historicus en politie-president te
Berlijn Dr. Benedict Avé-Lallemant, die in
een uitgebreid, vierdeelig werk over de
Duitsche dievenwereld ook de rooverbenden

in Nederland terloops besproken had, werd
na de uitgave van de 3e en 4e band (1862) door
den boekhandelaar J. Scheibie uit Stuttgart

op dit merkwaardig zeldzaam boekje op-

page 369. . .. Les exécutions qu' on fit de ces mal-
heureux dans le Limbourg, ta nt holland ais qu'au-
trichien, à Maestricht et dans le pays de Liège,
sont innombrables. On les cessa enfin, fatigué
ou effrayé du nombre des coupables, qui depuis
est toujours allé en augmentant) ne sont arrêtés
par aucune considération. S'ils n'étaient gênés par
les Allemands, il y a longtemps qu'ils auraient
mis toute la province à feu et à sang.

Extrait du journal historique 15 Janvier 1791.
Note à la page 159. J'ai reçu le billet fraternel
du brave et lidèle citoyen du pays de Fauque-
mont hollandais, qui m'assure que les progrès de
la fameuse société du bouc ont été moins étendus
et moins alarmans que j'ai paru le supposer dans
le journal du 15 N ovembre 1790, p. 489. Je serais
toujours charmé d'apprendre que les maux qui
désolent l'humanité, ou les crimes qui la déshono-
rent, sont au-dessous de l'idée, que j'en ai. Du
reste, cette société ne porte pas plus de préjudice
à l'honneur du bon peuple Limbourgeois, que celle
de Mandrin et de Cartouche n'en ont porté à
l' honneur de la nation française.

144) De zooéven vermelde relation is een zeer
zeldzaam boekje. Zij bevindt zich slechts in drie
openbare bibliotheken van Duitschland, en wel
in de staatsbibliotheken te München, Dresden en
Darmstadt. Maastricht bezit ze niet.



merkzaam gemaakt, dat Lallemant, ondanks
zijn ijverig zoeken van vele jaren, nooit ver-
meld had gevonden, noch in een of andere
boekencatalogus, noch in een of andere lite-
raire aanwijzing. Hij bestudeerde nauwgezet
dit lastig te begrijpen geschrift, en kwam
tot de ontdekking dat het in staat was juist
de voornaamste leemte in de geschiedenis
van de misdadigerswereld in de 18e eeuw
aan te vullen. Hij besefte van de andere
kant ook, dat het slechts ging om een zeer
gebrekkige uiteenzetting over de bokkerij-
ders in de landen van Overmaas; maar de
omstandigheid, dat zelfs de burger Keil 145),

de publieke aanklager in het Roerdeparte-
ment, slechts legendarisch en zonder histo-
rische of authentieke bewijzen over de zon-
derlinge processen tegen de bokkerijders
spreekt, was voor Lallemant aanleiding, om
deze eenige, in zijn bereik gekomen bron
voor goede munt aan te nemen en als grond-
slag te nemen voor zijn werk: "Die Merse-
ner Bockreiter des 18. und 19. Jahrhunderts.
Ergänzender Bcitrag zur Geschichte des
Deutschen. Gaunertums, Leipzig 1880". Zoo
moet men dus dit boek, van het standpunt
van den historicus uit gezien, als mislukt
beschouwen, omdat het juist op een onhis-
torische bron steunt en het optreden van
onze bokkerijdersbenden met de later onder
de naam van de "Mersener Bockreiter" be-
kende rooverbende identificeert. Toch kan
het werk van Lallemant op zich be~chouwd
niet als geheel mislukt betiteld worden.
Want het. behandelt uitvoerig en zeer gron-
dig de cultuur-historische kant van het doen
en laten der bokkerijders en hun verband
met de heksenwaan, zooals wij in het vol-
gende en laatste hoofdstuk nog zullen zien.

De eerste, die de geschiedenis van de bok-

145) Burger Keil; geboren te Keulen, was in zijn
vaderstad tijdens de Fransche periode als officier
van justitie werkzaam en is krachtdadig opge-
treden tegen de zoogenaamde Meersener bende,
die de landstreken aan de Maas cn Rijn zwaar
teisterde. B. Becker vermeldt Keil in zijn "Ge-
schichte der rheinischen Räuberbanden, Köln
1804" als eenige geloofwaardige bron. V gl. ook
Avé-Lallemant: Geschichte des Deutschen Gau-
nertums, dl. I bldz. 95. En toch is dat, wat Keil
over de processen tegen de bokkerijders zegt, ver-
ward en legendarisch. Ook hij heeft Sleinada
klaarblijkelijk niet gekend.
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kerijders juist beschreven heeft, is de reeds
geciteerde J oseph Russel in zijn boek 146):
"De Rooverbenden in de landen van Over-
maas, Maastricht 1877". Hij heeft Sleinada
geraadpleegd en behandelt naar het voor-
beeld van dezen op de eerste 64 bladzijden
onze beide benden en geeft dan ook de ge-
schiedenis van de bokkerijders uit Meerssen,
die hij van de voorafgegane beide bokkerij-
dersbenden gescheiden en voor 't eerst af-
zonderlijk behandeld heeft. Op dezelfde ma-
nier is dan iets later de bekende onderzoe-
ker van zijn geboortestreek Johann Jacob
Michel, wijlen pastoor in Kohlscheid, te
werk gegaan. Ook hij steunt vooral op Slei-
nada, heeft echter ook hier en daar proces-
stukken aangehaald, evenals het dagboek
van Afden, al zijn hem ook vele stukken
van verschilleryde rechtbanken en vooral het
dagboek van Kloosterrade ontgaan. De titel
van zijn artikel dat in 1882 in het "Zeit-
schrift des Aachener Geschichtsvereins" en
later als extra-uitgave verscheen, luidt: "Die
Bockreiter von Herzogenrath, Valken burg
und Umgebung". .

Dit werk is het beste, dat tot nu toe over
die roovers werd geschreven, cn is thans bij
de boekhandel uitverkocht. Wanneer ik ertoe
besloten heb, eveneens een geschiedenis
over de bokkerijders te schrijven, dan ge-
schiedde dat slechts met de bedoeling, om
het uitverkochte boek van Michel te vervan-
gen, maar vervolgens ook om met gebruik-
making van de door hem niet benutte bron-
nen het onderwerp tot in de kleinste bijzon-
derheden te behandelen, voor zoover dit na-
tuurlijk bij de gebrekkigheid van het nog
voorhanden zijnde materiaal nog mogelijk is.

Dat natuurlijk een zoo interessant onder-
werp als de bokkerijders ook de dichters en
romanschrijvers moest bekoren, is vanzelf-
sprekend. Ik vermeld hier allereerst een no-
velle van Adolf Mützelburg: "Der Bockrei-
ter. Eine seltsäme Historie, Berlin", zonder

"") Russel is de eerste, die de bokkerijders
historisch behandelde en daarbij teruggreep naar
de beste bron van die tijd n.l. naar het boek
van Sleinada, dat wij meerdere malen genoemd
hebben. Ook het hoogduitsche bokkerijderslied
kende hij. Hij heeft het ook in zijn werk laten
afdrukken. Andere bronnen heeft Russel voor de
geschiedenis van de bokkerijders niet gebruikt.



vermelding van het jaartal 147). De schrijver,
die er natuurlijk geen aanspraak op maakt,
dat de inhoud van zijn boek als historisch
juist wordt beschouwd, heeft de relation als
bron gebruikt en het onderwerp op leven-
dige wijze beschreven. De held van het ver-
haal, een kapitein Festenrath, die in Prui-
sische dienst de zevenjarige oorlog heeft
meegemaakt, reist naar Hertogenrade, om
daar een jong meisje, dat hij in Keulen heeft
leeren kennen en waardeeren, weer te zien.

Toevallig is hij in de buurt van het oude
stadje getuige van een bijeenkomst van ver-
kleede mannen bij een oude kapel, waar een
geitenbok een verbazingwekkende grootte
een rol speelt. Plotseling wordt de uitgelaten
en smullende menigte door een afdeeling dra-
gonders, die in het toenmalige Pruisische(!)
Hertogenrade in kwartier liggen, uiteen ge-
dreven. Festenrath valt in handen van de

soldaten, stelt zich voor als Pruisisch officier
en wordt door de ruiters mee naar het na-

burige stadje genomen. Hier leert hij den
stadsrechter Böckelmann, de familie van den
rentmeester Riedenburg en den chirurg
Kirchhoff kennen. Laatstgenoemde 'maakt op
hem een ongunstige indruk, al wekt hij ook
uiterlijk de indruk van een rechtschapen man
en staat hij -in de stad in hoog aanzien.
Spoedig blijkt dan ook, dat de chirurg de
medeminnaar van Festenrath is bij zijn aan-
zoek om de hand van mejuffrouw Annette
Riedenburg. Een diefstal met inbraak in het
huis van den rentmeester vestigt de opmerk-
zaamheid weer op de bokkerijdersbende.
Festenrath neemt zièh voor om de bende,
maar vooral hun hoofdman, te ontmaskeren.
Zooals in de relation, houden de bokke-
rijders in het huis van een zekeren Til een
soort geestenbezwering, waarbij zij zich van
de hulp van den kleinen Georg Mertens be-
dienen, bij wiens moeder Festenrath zijn in-
trek heeft genomen. De volgende dag sterft
de knaap aan een scheerlingvergiftiging. Fes-
tenrath verhuist nu naar het huis van den

147) Dit boek is uitgegeven door Albert Gold-
schmidt, Berlijn, in zijn bibliotheek für Haus und
Reise als band 2. Ook is deze crimineele novelle
in de jaargang 1869 van het tijdschrift van Aken:
"Echo der Gegenwart" in een reeks vervolgarti-
kelen afgedrukt.
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aan de drank verslaafden herbergier Vliet,
op wien de verdenking rust, dat hij lid van
de bende is. Dit zegt hij ook den waard bij
een geschikte gelegenheid ronduit en weet
door te zetten, dat hij aan de eerstvolgende
bijeenkomst van de roovers zal deelnemen.
Den knecht van Vliet, in wien de kapitein
een bekende herkent, weet hij voor zijn
plannen te winnen. Op de dag van de bijeen-
komst begeeft zich Festenrath, als Vliet ver-
momd, naar de afgesproken plaats, en het
gelukt hem met hulp van den trouwen
knecht de bende te overrompelen en hun
hoofdman te ontmaskeren. De gevangen
roovers krijgen hun verdiend loon, en Kirch-
hoH, hun aanvoerder, sterft, zooals ook in
de relation, op de ijzeren stoel, zonder iets
bekend te hebben. Tot slot worden Festen-
rath en Annette Riedenburg een gelukkig
paar en daarmee sluit de op zich zelf soms
griezelige geschiedenis. .

Omstreeks dezelfde tijd schreef Ecrevisse
zijn historisch werk: "Die Bockreiter in der
Gegend von Valkenburg" in 't Vlaamsch.
Nicolaus Schüren heeft het boek in 1876
in Aken in het Hoogduitsch vertaald. De
handeling speelt in de jaren 1730 tot 1760 În
het Maasdal in de omgeving van Elsloo, als-
ook in het Hollandsche gebied van Valken-
burg, en behandelt het lot van een arts, die
lange tijd de leider van de bende van Val-
ken burg was geweest, maar zich tenslotte.
van de bokkerijders had teruggetrokken, om
rouwmoedig in eenzame afzondering zijne
misdaden uit te boeten. De roovers wilden
echter de ontrouw van hun hoofdman wre-
ken en rustten niet eerder, voordat zij de
afgelegen plaats hadden ontdekt, waar de
"afvallige" met zijn familie woonde. Frans
Lemmens, zooals hij zich in Elsloo noemde,
was intusschen na een zeer rouwmoedig
leven gestorven en liet zijn vrouw Monika
Cüsters achter met 2. kinderen, Hermann en
Martha genaamd. Zoo waren de bokkerijders
te laat gekomen om de ontrouw van hun
hoofdman op deze te wreken, maar daarvoor
wilden zij het de kinderen van den afvallige
betaald zetten. In het verdere verloop toont
dan Ecrevise aan, hoe alle aanslagen van de
bokkerijders op de onschuldige kinderen ten-
slotte mislukken en de goddelooze bende



eindelijk haar verdiend loon ontvangt. Al
deze handelingen beschrijft ons de bekende
Vlaamsche schrijver met groote stilistische
vaardigheid en levendige fantasie en verdient
aldus op een lijn geplaatst te worden met
zijn beroemden landgenoot Conscience. Van
het standpunt van den historicus uit gezien
;s het boek echter niet meer dan een roman
met zeer zwakke historische achtergrond,
zooals Michels hem kort en treffend heeft
gekarakteriseerd.

In later tijd heeft ook de dichter uit Aken,
Joseph Ponten, het geliefkoosde onderwerp
in een novelle behandeld. 148) Hierbij heeft
hij het thema Bokkerijders van een heel
andere kant aangepakt. Hij heeft zich noch
aan een bepaalde bron gehouden, noch zich
door een van de voorgaande werken laten
beinvloeden. De hoofdpersoon van zijn ver-
haal is de dokter Joseph Kirchhoff uit Her-
zogenrath, een man van aanzien, die een
goede praktijk heeft en bij de bevolking zeer
geliefd is wegens zijn kundigheid, zijn vrien-
delijkheid en vooral wegens zijn liefdadig-
heid. Elisabeth, zijn vrouw, past in alles bij
haar man en staat hem als een goede levens-
gezellin trouw terzijde bij het vele inspannen-
de werk, dat het ernstige beroep van dokter
nu eenmaal met zich brengt. Lotte, een jong
meisje van 16 jaar, dat Kirchhoff als klein
kind langs de weg op Nederlandsch gebied
gevonden en als kind aangenomen heeft, is
met een dweepzieke liefde tot haar pleeg-
vader bezield en ziet in hem het ideaal van
een man. In het stadje Herzogenrath, waar
zelfs de oudste inwoners zich nauwelijks een
oorlog herinneren, heerscht welstand, en de
burgers, die er een prettig leventje leiden,
hebben zich aangesloten tot een soort ge-
heime bond, die men de bokkerijdersbond
noemt. De leden hebben een symbool, een
zilveren beeld van een bok, dat zij bij hun
geheime samenkomsten in het vervallen
bergkapelletje gewoonlijk tentoonstellen.
Deze bokkerijders, waartoe de aanzienlijkste
en rijkste burgers van de stad behooren, zijn
inderdaad rare klanten. Zij doen inbraken
en plegen diefstallen; maar zij stelt:n niet,
om te stelen, maar alleen omdat het zoo

148) Joseph Ponten, die Bockreiter, Novelle,
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart und Berlin, 1919,
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pleizierig is. Eigenlijk stelen ze heelemaal
niet, zij verdeelen de goederen slechts beter:
De rijken nemen ze, wat ze teveel hebben af
en later krijgen de armen het gestolene. Het
is dan ook "een genade Gods", zooals dokter
Kirchhoff, de leider van de bond, eens in een
vergadering zeide, bokkerijder te zijn. Maar
dezen leider kennen de leden van de bond
niet, want zij dragen bij hun bijeenkomsten
maskers, eveneens ook op hun genoeglijke
rooftochten. Ook anders zijn ze steeds op-
geruimd. Ontmoeten zij elkaar, dan blèren
zij zachtjes als herkenningsteeke.n en begroe-
ten elkaar met de uitroep: "Es lebe der
Bock!" Zoo wekken dan de "rooverstreken"
overal in het land de vroolijkheid op, en zij,
die benadeeld zijn, worden ook nog
uitgelachen. Op zekere dag verschijnt de
dikke pater Coelestinus zweetend en hijgend
in de spreekkamer van den dokter. Hij heeft
het op de z,enuwen. Men heeft immers
's nachts in Kloosterrade alle kippen gesto-
len, en de volgende dag vindt een arme
vrouw haar lee ge stal vol kippen, ofschoon
zij zeer goed wist, dat deze gesloten waren.
Wonderlijk, zegt de dokter tot de vrouw, die
hem dit bij een geneeskundige behandeling
vertelt, el} voegt er aan toe, dat zij dagelijks
de noodig'e maïs bij zijn vrouw kan halen. Bij
de kippen behoort echter ook een haan, zeg-
gen de bokkerijders, en zie daar! Op zekere
morgen is de vergulde haan van de toren van
de abdijkerk verdwenen, tot groo'te ergernis
van den abt en de kloosterlingen. Dezelfde
dag vindt men de haan, voorzien van een
aardig opschrift, op een mesthoop bij de Aa-
chener Landgraben. De deugnieten schijnen
het zonder twijfel op de inwoners van Kloos-
terrade gemuntte hebben. Want op een mooie
avond, als de abt met zijn koorheeren aan
tafel zit, gaat een bokkerijder als duivel ver-
kleed door de schoorsteen naar beneden en
doet met holle stem de kloosterheeren zoo-
danig schrikken, dat zij alles in . de steek
laten en onder luid geschreeuw naar hun
cellen vluchten. Een andere keer wordt be-
kend, dat de heer van Schönau, de jonkheer
van Mylenkamp, een groote afzetter is. Ze
~i1Ien het hem betaald zetten! Aan de wip-
"plank zal hij in de paddenpoel gedompeld
"worden, opdat hem voortaan de lust zal ver-



gaan, om zijn boeren te mishandelen. Maar
met den edelman gebeurt niets. Hij is zelf
een bokkerijder. In de vergadering heeft hij
gehoord, wat men met hem van plan is.
Hij trekt daaruit zijn conclusie en behandelt
voortaan zijn onderdanen Op' 'n menschelijke
manier. Zoo zijn dus de bokkerijders on-
schuldige lieden, en met hun streken wordt
veel gelachen. Maar langzamerhand komen
ook slechte elementen in de bond, en deze

springen bij de rooftochten telkens meer uit
de band. De overste van het ziekenhuis van

het stadje wordt op zekere dag dood in de
Molenbeek gevonden. Men vermoedt, dat
Henri, een Fransche knecht van het klooster,
hierbij de hand in het spel gehad heeft; want
Henri is een bokkerijdersnovice. Op een
andere keer worden op dezelfde tijd alle
klokken in het land geluid, hetgeen groote
onrust onder de bevolking teweeg brengt.
Dan weer bindt men de honden vlammende
fakkels aan hun staart en laat ze zoo door

de straten van de stad loopen, puur dingen,
die men niet anders dan onschuldig betite-
len kan.

Het was op de veemarkt te Herzogenrath.
Hubert Lamberti, de boer van Mdaten, 149)

pochte met luider stem, die men tot op
groote afstand kon hooren, dat hij niet bang
was voor bokkerijders en al het andere ge-
spuis. Wie ook maar een voet op zijn erf
zette, die zou kennis maken met zijn ijzeren
stang. Zulk een grootdoenerij dulden de rid-
ders van de bok niet. Men wil den pocher een
les geven. Maar de aanslag loopt niet goed af.
De boer zet zich als een razende te weer en

een van de bokkerijders valt dood neer on-
der de slagen van Lamberti. Nu kent de
woede van de aanvallers geen grenzen meer.

149) Melaten was een afgelegen hoeve bij de
Aachener Landgraben in de buurt van de Holland-
~c.he grens bii Vaals. Vroeger heette het Maladre-
rie (van het Fransche malade, maladie) en werd in
de Duitsche volksmond veranderd in Melaten,
dat gemakkeiijker uit te spreken was. Vroeger
stond hier het Leprozenhuis, waarin de melaat-
schen, die uit de .rijksstad verbannen werden,
onaer toezicht van' een ziekenmeester woonden.
Ook in de buurt van Keulen ligt een.plaats Mela-
ten aan de Aachener Landstrasze. Het ontstaan
van deze naam is hetzelfde. Want ook daar lag iJl
de Middeleeuwen het hospitaal voor de leprozen,
dit zijn de melaatschen, die afgezonderd waren,
van de samenleving.
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Zij hebben immers noch moord noch dood-
slag gewild! Wanneer de boer geen humor
verstaat, dan kunnen zij hem ook anders
aanpakken. Tevergeefs geeft de hoofdman
bevel tot de aftocht. Er is bloed gevloeid en
het zien van het bloed doet de menschelijke
hartstochten loskomen. Vrouwen worden
onteerd en Hubert Lamberti wordt verstikt
in de mest, waarin de woedende bokkerij-
df;fs hem met zijn hoofd induwen. Dat was
de aanslag op de hoeve Melaten, die vroo-
lijk had moeten verloop en, en nu met moord,
smaad en schande eindigde.

Een kreet van ontzetting en .verontwaar-
diging gaat door het heele land: reeds in de
eerstvolgende nacht heeft er een bijeenkomst
van de bokkerijders in de bergkapel plaats.
Men besluit de bond te ontbinden, en het

beeld van de bok te begraven en het later te .
verkoop en. De leiders valt een steen van het
hart. Zij beloven zelfs een bedevaart naar
Rome, wanneer alles goed' afloopt. Maar de
slechte elementen rusten niet. Zij gaan ver-
der met hun misdaden. De processie naar
Kevelaar wordt lastig gevallen, bij Tondem
komt het zelfs tot een "boterslag", waarbij

de gaven van God, de levensmiddelen, op
zondige wijze als projectielen gebruikt wor-
den. Wanneer dan na het einde van de

zevenjarige oorlog het gespuis van beide
legers het land overstroomt en zich met de
minderwaardige elementen van de vroegere
bond verbindt, ontstaan nieuw~ benden op.

eigen gelegenheid, en verschrikkelijke dingen
staan te geschieden. Al deze omstandig-
heden roepen de overheden op het tooneeL
De hertog is uit zijn goedmoedigheid op-
geschrikt. Hij schrijft zijn zwager, den stad-
houder van Kleef, hem Pruisische toepen te
zenden en de staat van beleg wordt afge-
kondigd. Nu maakt men jacht op de oude,
eigenlijke bokkerijders, de aanstokers van
de bokkerijderspest.

En weer is er in Herzogenrath veemarkt!

Weer wemelt het enge marktplein van -in-
woners en vreemdelingen. Bij het hek van
het terras voor het stadhuis zitten dokter

Kirchhoff, de pastoor, de burgemee,5ter en
een, paar schepenen. Men vertelt eenige bok-
kerijdersverhalen. Daar komt uit de Jülicher-
gasse de hertog in eigen persoon, hoog ge-



zeten te paard, en achter hem rijdt de voogd
en drost van de bank Meersen 15°),met e~,n
witte staf in de hand. Deze legt hij den dok-
ter op zijn schouder en spreekt met luide
stem: "Dokter Kirchhoff, Hauptmann der
Bockreiter, im Nl'lmen des Herzogs, Ihr seid
verhaftet!" Men doet hem de boeien aan en
brengt hem weg. Voor de rechtbank weigert
hij iedere verklaring. Nu confronteert men
hem met de bendeleden, die men intusschen
eveneens had gevangen genomen. Ook zij
zwijgen. Maar Lennert Notermann, een 17-
jarige jongen, wiens keel van angst werd
dichtgeknepen, bekent alles en wijst zelfs
een van de rechters en den gerechtsdienaar
aan als leden van de bond. Ook Lotte, de
dochter van Kirchhoff, wordt gearresteerd.
Kirchhoff en Lotte worden gefolterd. Zijn
vrouw Elisabeth verschijnt voor het gerecht
en beschuldigt zich zelf van lidmaatschap
van de bende. Want zij wil samen met de
beide anderen lijden.

Nu loopt het proces snel ten einde. De
volgende dag wordt het vonnis geveld. Den
dokter Kirchhoff als geestelijken vader wor-
den alle misdaden van de bende, van de
kleinste tot de grootste, ten laste gelegd.
Er is maar één straf voor hem en de an-
dere bokkerijders, de galg. Drie jaar duren
de processen en executies. Het heele land
van Overmaas, zoo sluit Ponten zijn novelle,
"roch nach Menschenaas".

Zoo zijn de bokkerijders, die Ponten in zijn
novelle "de Bokkerijders" heeft geschilderd.
Ik heb de inhoud van de verschillende ge-
schriften, . die het geliefkoosde onderwerp
behandelen, kort aangegeven, om aan te too-
nen, dat niet alleen de volksmond, maar ook
de literatoren het onderwerp uit elkaar ge-
rafeld, anders uitgelegd en ingekleed hebben.
Maar in het middelpunt van al deze verhalen
staat de "met sagen omweven" chirurg

15°) Hier blijkt duidelijk de invloed van het
artikel van A vé-Lallemant: "Die Mersener Bock-
reit er". Want de voogd en drost van Meersen
gaat over tot de arrestatie van Kirchhoffs. Ook
wordt melding gemaakt van de processen tegen
de bokkerijders op het kasteel te Amstenrade.
Zelfs leden van latere benden, die van Picard,
de "Koning van de nacht", de Schinderhannes en
van de Brabantsche bende komen in dit verband
voor. Ponten heeft op die manier de plaats, waar
zijn novelle zich afspeelt, tenslotte aanmerkelijk
uitgebreid.
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Kirchhoffs, die nu eens als de brave burger
en arts, dan weer als de weldoener van de
menschheid, verder als een toovenaar en
geestenbezweerder en eindelijk als een ge-
meene roover en dief te voorschijn komt.
En hu nog weet deze bevolking te vertellen
van de zonderlingste verhalen van de bokke~
rijders; nu nog hoort men de meest eigen-
aardige meeningen over de bende en hun
hoofdman, ja velen zweren bij hun opvatting
en zijn zelfs niet door historische documen-
ten te overtuigen. Mogen daarom deze regels
waarin getracht is, datgene bij elkaar te
brengen, wat in de akten en in andere ge-
loofwaardige bronnen over de bokkerijders
en hun doen en laten te vinden is, ertoe
bijdragen, de waarheid over dit merkwaar-
dig hoofdstuk in de geschiedenis van de lan-
den van Overmaas te verspreiden en de
bokkerijders zóó voor te stellen, zooals ze in
werkelijkheid geweest zijn: roovers en die-
ven, hiertoe gekomen in tijden van bitterste
nood, voorzoover het betreft de eerste ben-
de; en wat aangaat de bokkerijdersbenden,
die onder leiding van Kirchhoffs stonden:
een dievenbende, wier leiders naast de roof-
tochten ook bepaalde politieke doeleinden
nastreefden, die echter slechts aan weinige
ingewijden bekend waren.

XII. OVER HET ONTSTAAN VAN DE
BENAMING "BOKKERIJDERS".

Wij hebben reeds in het begin van het
eerste deel van dit artikel erop gewezen,
dat de rooverbende van de l8e eeuw, die
onder de naam van "Bokkerijders" in de
landen van Overmaas optraden, zich zelf
nooit zoo hebben genoemd, en dat ook in
de processtukken dit woord nooit voor-
komt, dat zij daar veel meer steeds "roever",
"dieve", "dieve bij nachte", "gaudieve",
"schelme" heeten en dat er slechts sprake is
van de "bende", "bende van schelmen, die-
ven of gaudieven", wanneer over het geheel
wordt gesproken. Zelf betitelen zij zich als
"gesellen" en het geheel als "bende". En
toch heetten zij in de volksmond reeds ten
tijde van de eerste bende "Bokkerijders",
en op de lange winteravonden vertelde men
aan de haard over hen de meest griezelige



verhalen: hoe zij me den duivel
een verbond hadden gesloten en
in donkere nachten op bokken
door de lucht reden, om in ver-
afgelegen streken te rooven en
te stelen. De gauwdieven heb-
ben zeker niets gedaan, om deze
fantastische en bijgeloovige
praatjes uit de wereld te helpen,
ja zij zullen het zelfs niet on-
gaarne gezien hebben, dat men
hun nachtelijke bedrijvigheid in
een dergelijk spookkleed hulde.
Immers op die manier hadden
zij geen tegenstand van de kant
van hun slachtoffers te vreezen,
en ook het gevaar voor ontdek-
king scheen zoo nauwelijks bin-
nen het bereik van het mo-
gelijke te liggen. Dat de die-
ven reeds bij hun tijdgenoo-
ten bokkerijders heetten, bewijst de relation,
maar vooral het bericht van Feller, die in
de teksten, welke in de voetnoten 142 en 143
afgedrukt zijn, meerdere malen van. de "so-
ciété du bouc" spreekt. Ook in een gedicht
van die tijd 151) wordt gesproken van de
bokkerit, wanneer er namelijk gezegd wordt:
"Macht Platz in das Prison und fangt den

letzten Mann!
Auf dass ein ehrlich Mensch sein Handel

treiben kann.

Ein altes Weib allda, ich zittere und bebe,
Als ich es zeugen muss, die Bossheit von

ihr Leben:

Sie kochte das Mens.chenfleisch und gab es
an der Band.

Ach, Greuel in die Stadt, ach, Greuel in
das Land!

Der Tellffel aller List, der geht diesen Bund
beloben:

So du verlaugnen willst den Herren Gott

hieroben,
So werd ich mach en, dass du durch alle

Land
Kannst reiten aut ein Bock, nie kommen zu

ein Schand".

151) Het gedicht, dat in slecht Hoogduitsch ge-
schreven en als "poezie" betiteld is, en dat, taal-
kundig beschouwd, in het land 's Hertogenrode
moet ontstaan zijn, bevindt zich als handschrift in
het rijksarchief te Maastricht (H.s. 246).
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Foto Dr. W. Jacobs.

DE BOKKERIJDERS RIJDEN UIT.

Naar een oude penteekening van Manser, Düsseldorf,

De toen reeds gangbare benaming "Bok-
kerijders" is dus gebleven. Zij heeft zich
zelfs steeds meer verbreid en tenslotte de

andere namen volledig verdrongen, zoodat
zij thans de eenige gebruikelijke is gewor-
den. Onder deze omstandigheden kan d.us
een verhandeling over de geschiedenis van
de bokkerijders in het voormalige land
's Hertogenrode er niet van af zien, om de
oorsprong en beteekenis van de uitdrukking
"Bol.i;kerijders" na te gaan.

Allen, die tot nu toe over dit onderwerp'
geschreven hebben, hebben ernaar gestreefd,
om het woord bokkerijders uit te leggen en
de oorsprong te verklaren. Zoo spreekt J.
Russel152) van een zilveren beeld van een
bok, dat de dieven bij hun nachtelijke sa-
menkomsten opstelden, en waarvoor dan
bepaalde ceremonies plaats hadden. Een be-
wijs voor deze bewering kan hij weliswaar
niet aanhalen. Nog veel onwaarschijnlijker
lijkt een andere poging van Russel om het
te verklaren, die ook Rahlenbeck 153) in zijn
boek: "Les Pays d'Outre-Meuse" aangeeft,
zonder haar evenwel zich eigen te maken.
Volgens hetgeen hier gezegd wordt schreef

152) Vgl. J. Russel. Dè Rooverbenden in de Lan-
den van Overmaas, Maastricht 1877, bldz. 11.

153) V gl. Russel en Charles Rahlenbeck, o.c.,
Bruxelles 1888, bldz. 223/224.



de pastoor Dionis Penners uit Heerlen in
1790 aan abbé Feller, den uitgever van het
Journal historique et littéraire, een brief van
de volgende inhoud: In Heerlen heeft een
notaris, Pelt genaamd, in 1773 het praatje
verspreid, dat Lusche Katrien (Katharina
Lusche), een oude vrouw, die bekend stond
als een dievegge van beroep, levend op een
bok verbrand zou worden. Toen men dit

vernam, zouden talrijke nieuwsgierigen naar
de gerechtsplaats gegaan zijn, om getuige te
zijn van het verschrikkelijke schouwspel. Zij
waren echter zeer teleurgesteld, toen de
vrouw in plaats van verbrand te worden, uit
het land verbannen werd 154). Sedertdien
heeft men nu met ironische bedoeling de
leden van de dievenbende "bokkerijders" ge-
noemd. Dit bericht draagt reeds wat het
uiterlijk betreft de stempel van onwaar-
schijnlijkheid. Hierbij komt nog, dat de uit-
drukking "bokkerijders" reeds ten tijde van
de eerste bende, dus lang vóór 1773, bij de
bevolking in gebruik was.

Nog een andere verklaring geeft B. Be-
cker 155) in zijn reeds geciteerd boek: "Ak-
tenmäss,ige Geschichte der Räuberbanden
an den beyden Ufern des Rheins", deel II,
Köln 1804. Hij citeert hier Pontus Heute-
rus 156), die in zijn geschiedenis van België,

154) Sleinada vermeldt in zijn vaker geciteerd
boek inderdaad voor de lOe Nov. 1773 twee vrou-
wen uit Heerlen met de voornamen Katharina, n.l.
Maria Katharina D., vulgo de Bus en Katharina K,
vulgo de Leus, die beiden verbannen werden. Al
zou nu een van dezen werkelijk met de boven-
genoemde Katharina Lusche identiek zijn, dan
volgt hieruit nog niet, dat in dit bovenstaande
verhaal, dat met haar persoon in verband staat,
de verklaring van het woord "bokkerijders" moet
gezocht worden.

155) Het boven geciteerde boek van B. Beckers
is de hoofdbron voor de kennis van de dieven-
wereld van 1789:-1804 en is het resultaat van een
buitengewoon moeizame en vlijtige arbeid. Het
geeft in een, naar akten, chronologisch geordend
uittreksel een levendige schildering van de onge-
hoorde misdaden. Wel krijgt men geen goede kijk
op het geheel, omdat de afzonderlijke diefstallen
zeer uitvoerig beschreven worden. In het tweede
deel wordt op bldz. 430-449 de taktiek van de
N ederlandsche bende aangegeven, maar niet op
bevredigende wijze. De uiteenzetting is toch, ge-
zien het zeer rijke materiaal, werkelijk gebrekkig
uitgevallen. Overigens vgl. hierbij: B. Avé-Lalle-
mant: Das Deutsche Gaunertum, I. Teil, Leipzig
1858.

156) Pontus Heuterus was kanunnik te Arnhem
en later proost te Delft. Hij leefde van 1535-1602
en schreef o.a. XV libri rerum Belgicarum.
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boek 7 bldz. 341 het volgende over de lands-
knechten zegt: Qua ratione vagi per Ger-
maniam milites latrocinari desiere antea ob
rapacitatem et sordes a vulgo «Buc» hoc est
capri dicti. Op die manier (bedoeld zijn harde
straffen) staakten de soldaten, die zwervend
door Duitschland trokken en die van te vo-
ren wegens hun roofzucht en liederlijkheid
door het volk "Buc" dj. "bokken" werden
genoemd, de straatrooverij" 157). Volgens de
meening van Becker hebben nu de roovers
van de 18e eeuw de naam "bokkerijders"
van die marodeurs uit de tijd van Maximi-
liaan gekregen. Ook deze verklaring schijnt
onwaarschijnlijk en vèr gezocht, al telden
dan ook de bokkerijders onder hun rijen
vele oud-soldaten.

Al deze pogingen om de naam "bokkerij-
ders" te verklaren bevredigen ons niet, en
wij moeten dus onze aandacht vestigen op
de bok en dé voorstellingen, die men in de
oude tijd ermee verbond: In het heidendom
heeft dit dier een groote rol gespeeld en on-
der invloed van het Christendom werd in de
Middeleeuwen de bok liet symbool van den
bijbelschen duivel. Zoo stelden zich dan ook
de heksen, overeenkomstig het bijgeloof van
het volk, hun meester als een zwarte bok
voor, die zij bij hun plechtige bijeenkomsten
goddelijke eer bewezen. Het is dan ook wel
zeker, dat onze bokkerijders bij de verkla-
ring van hun naam in verband. werden ge-
bracht met vroegere, oude instellingen of
geestesstroomingen. Men 158) ging zelfs ver
in de geschiedenis terug en verwees naar de
geheime leer en de geheime statuten van de
orde der Tempeliers 159), die men, zooals be-

157) Keizer Maximiliaan wilde een groot deel
van dit gespuis gebruiken in de oorlog tegen Hon-
garije, maar werd door de "bokken" smadelijk in
de steek gelaten. Daarom liet hij velen van hen
terechtstellen en richtte vervolgens een staand
leger op. Nu verbood hij de beruchte naam "Buc"
en beval voortaan de naam landsknechten (= pro-
vinciae milites) te gebruiken, die ook spoedig in-
gang vond.

158\ Vgl. hierbij Ch. Rahlenbeck: Les Pays
d'Outre Meuse, Bruxelles 1888 bldz. 223-231.

159) Zooals we weten werd de orde van de
Tempe!iers ervan verdacht, dat zij een soort afgo-
dendienst hadden en zich overgaven aan onnatuur-
lijke uitspattingen. Zoo zouden de ridders b.v.
een geheim symbool gehad hebben, voorstellende
een menschenhoofd uit edelsteen, dat zij Bapho-
met noemden en waaraan zij goddelijke eer bewe-



kend is, van afgodendienst en onnatuurlijke
uitspattingen beschuldigde. Weer anderen
dachten aan de Waldenzen 16°) of de Liber-
tijnen (Libertins) 161) van de 16e eeuw, wier
pantheïstisch-antinomistische leer voor het
eerst in 1529 door Coppin in Lille werd ge-
predikt en weldra ontaardde in een soort
geheime dienst. Al zijn deze verklaringen
ook vèr gezocht en daarom te verwerpen,
de volgende klinkt toch al iets waarschijn-
lijker. Men bracht namelijk de bokkerijders
ook in verband met zekere secten van We-

derdoopers, die, zooals men weet, veelwij-
verij en gemeenschap van goederen predik-
ten. Wanneer men Sleinada hieromtrent mag
gelooven, dan bestond bij de bokkerijder-,
een zekere gemeenschap met vrouwen en in
de procesprotocollen lezen wij vaker ver-
klaringen van bokkerijders, met een sterke
communistische inslag. Men wilde daarom
in de bokkerijders overeenkomst zien met
de Wederdoopers. Toch heeft deze dwaal-
leer in de landen van Overmaas, zooals de
geschiedenis leert, niet zoo'n blijvende in-
vloed uitgeoefend, dat men het doen en

zen. Men bracht hen voor de Inquisitie, waar velen
onder de druk van de foltering bekenden, dat zij
God en zijn Heiligen afgezworen en met den dui-
vel een verbond hadden gesloten. Eenigen ein-
digden hun leven op de brandstapel. De orde werd
opgeheven en haar goederen verbeurd verklaard.
Dit is echter zeker dat de orde als geheel on-
schuldig was en dat het den hebzuchtigen ko-
ning van Frankrijk er vooral om te doen was, om
de rijke goederen van de orde in bezit te krijgen.
Vgl. hierbij ook: H. Prutz: Geheimlehre und Ge-
heimstatuten des Tempelherrenordens, 1879 en
Gmelin: Schuld oder Unschuld des Tempelordens?
en H. Finke, Papsttum und Untergang des Tem-
plerordens, 2 Bde, 1907.

16°) De Waldenzen vormen een godsdienstige
leeken-beweging in de 12e eeuw, die uitgroeide
tot een sekte, die de kerk vijandig. gezind was.
Hun stichter was Petrus \;Yaldes uit Lyon. Zij had-
den ascetische leeken-predikers, die rondtrokken
en de navolging van Christus en. de Apostelen in
de armoede predikten. Toen zij geëxcommuni-
ceerd werden. vormden de Waldenzen een ge-
heime sekte. Bij hun ceremonies moet de bok een
rol gespeeld hebben (bouc des Vaudois). De aan-
hangers van deze leer werden later door de In-
quisitie vervolgd. Slechts eenige groepen bleven
hier en daar over.

161) De Libertijnen preekten ook, dat men zich
uiterlijk als goed Christen moest gedragèn, de
eeredienst bezoeken en de sacramenten ontvangen.
Omdat nu van de bokkerijders hetzelfde beweerd
werd, wilde men hen met de Libertijnen in ver-
band brengen.
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laten van de bokkerijders in een zeker ver-
band met deze dweepzieke sekte zou kun-
nen brengen.

Iets anders, dat eeuwen lang het denken
en voelen van het volk geheel en al in be-
slag nam en ook in de 18e eeuw nog 'n
sterke weerslag had, staat veel dicpter bij de
waarheid, n.l. de hekserij 162).Bok en heksen
staan sinds lang in zeer nauw verband. De
duivel in de gedaante van een bok is im-
mers zeer oud; want in de Middeleeuwen
versmelten heidensche voorstellingen met
het duivelgeloof van het Christendom, en de
bok, het heilige dier van verschillende god-
heden 163), wordt nu tot symbool van den
duivel, ja zelfs tot de gedaante, waarin hij
zich aan zijn getrouwen toont. Het geloof,
dat men zich schriftelijk aan den duivel ver-
koop en kan en met zijn hulp anderen schade
kan toebrengen, is veel ouder dan de tijd
van de eigenlijke heksenprocessen. Tot in de
15e eeuw zijn er hier en daar dergelijke pro-
cessen geweest, ook veroordeelingen van
heksen zijn voorgekomen, want het heksen-
geloof beteekende van oudsher voor onze
voorvaderen een verschrikkelijk ernstig
thema. Zonder en we nu die gevallen uit,
waar naast de beschuldiging van hekserij
ook van werkehjke misdaden sprake was,
zooals het mengen van gift, kindermoord,
bedrog enz., dan zijn veroordeelingen van
heksen tot in 'de 15e eeuw toch zeer zel- .

den 164). De reden hiervan is tweevoudig:
Doorgaans liet men het aan de kerk over,
om met geestelijke wapenen tegen de hek-
serij op te treden en hen, die door de booze

162) V gl. over de hekserij en de heksenproces-
sen de voortreffelijke uiteenzettingen van Dr. Karl
Georg Ritter van Wächter, Beiträge zur deut-
schen Geschichte, insbesondere zur Geschichte
des deutschen Strafrechts, Tübingen 1845, bldz.
83-110, en de Excurs bldz. 279-331, verder: los.
Habets, Bijdrage tot de Geschiedenis van de hek-
senprocessen in het Land van Valkenburg in de
Publications de Maastricht, tome V, 1868, bldz.
251-262.

163) De bok heeft in het heidendom een groote
rol gespeeld, o.a. bij de Slaven, vooral bij de hei-
densche Pruisen, die een bok-wijding kenden. Vgl.
A vé-Lallemant, die Mersener Bockreiter, Leipzig
1890, bldz. 14-16. Ook bij de Germanen was de
bok een heilig dier. Zoo heeft volgens de Edda de
god Thorr een span bokken voor zijn donder-
wagen (Grimm).

164) V gl. hierbij de boven geciteerde werken
van Ritter van W,ächter en Habets.



geest misleid waren, weer op het goede pad
terug tebryngen. Vervolgens was ook het
oud-Germaahsche recht voor d~ zgn. "hek-
sen" uiterst gunstig 165). Het maakte onder-
scheid, tusschen "handhafte" (= in 't open-
baar) en "übernächtige" (= in 't geheim)
daad. 'n Overtuigend bewijs van schuld aan

'n "publieke" daad was bij de heksen a priori
uitgesloten. In het tweede geval echter stond
de heks er zeer gunstig voor. Zij kon zich
vrijzweren en had hiervoor menschen noo-

dig, die door 'n eed de geloofwaardigheid
van hun verklaring ondersteunden. Voor

een fatsoenlijk iemand was het niet lastig
het door de wet voorgeschreven getal van
dergelijke menschen te vinden. Maar ook
wanneer het ging om iemand met 'n slechte
naam, dan stond de zaak nog niet slecht.
In dit geval kwam n.l. een godsoordeel in
aanmerking, de zgn. waterproef, die voor de
heksen uiterst gunstig was: de aangeklaag-
de werd geboeid in het water geworpen.
Slechts zij die boven dreef was schuldig.
Geen wonder dus, dat tot in de 15e eeuw

zoo zelden veroordeelingen van heksen voor-
kwamen.

Dat alles werd nu in het begin van de 16e
eeuw, opeens anders. Op het einde van de
Middeleeuwen kwam namelijk een essen-
tieele verandering in de procedure en het
bewijssysteem 166). Men verliet de oude me-

thode van de gerechtelijke bewijsvoering en
maakte alles afhankelijk van een bekentenis
van den aangeklaagde, probeerde zulk een
bekentenis onder alle omstandigheden lós te
krijgen. Hierbij kwam de bekende bulle van
Paus Innocentius VIII van 1484: Summis de-

siderantes affeetibus 167), waarin de Paus

165) Dit lag vooral in het bewijssysteem van
getuigen, die door een eed de geloofwaardigheid
van den aangeklaagde ondersteunden; een pijnlijke
ondervraging kende men niet.

166) Als gevolg van de humanistische studie ge-
raakte het Germaansche recht steeds meer op de
achtergrond. Daarvoor kwam in de plaats het Ro-
meinsche recht (vg!. de lex Cornelia, die voor
toovenaar,S en astrologen de vuurdood vaststelde);
tenminste werd het oud-Germaansche recht sterk
door het Romeinsche beïnvloed. Het oude systeem
van getuigen, die door een eed de geloofwaardig-
heid van den aangeklaagde ondersteunden, geraak-
te geheel en al in vergetelheid.

167) Deze bulle, dikwijls ook heksenbulle ge-
noemd, werd op 5 Dec. 1484 te Rome gegeven.
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krachtig stelling nam tegen de hekserij en
de tooverij en tevens de theologie-professo-
ren uit Keulen, Heinrich Institoris en Jacob
Sprenger tot inquisiteurs benoemde. Deze
schreven. nu met goedkeuring van de theo-
logische faculteit te Keulen het beruchte
Malleus maleficarum, de Hex'Onhammer, die
in 1489 voor 't eerst verscheen en tot 1669

elf oplagen beleefde 168). Dit verschrikke-
lijke boek bewijst en beschrijft het wezen
van de hekserij en geeft de middelen aan
voor een succesvolle bestrijding.

De pauselijke bulle en de door hen uitge-
geven Hexenhammer hebben natuurlijk ster-
ke invloed uitgeoefend op de toename van
de heksenprocessen, maar deze niet in het
leven geroepen: want het geloof aan heksen
bestond reeds lang en ook de Reformato-
ren 16°) wilden bij de bestrijding van deze

168) Als schrijvers van de Hexenhammer gelden
algemeen Heinrieh lnstitoris (Kremers) en Jacob
Sprenger, waarbij men nog als derde heeft ge-
voegd Johannes Gremper, die ook in de pauselijke
bulle genoemd wordt. Als schrijver van het voor-
woord, beter gezegd: verweerschrift, apologia, kun-
nen we met zekerheid Jacob Sprenger beschou-
wen, terwijl alles er op wijst, dat Heinrich lnsti-
toris het eigenlijke' werk heeft geschreven, en wel
zoo, dat het uiterlijk in Mei ]487- als manuscript
of zelfs reeds in druk klaar lag. In 1489 verscheen
dan dit verschrikkelijk boek met kerkelijke goed-
keuring. Andere werken van soortgelijke inhoud
volgden, o.a. een geschrift van Franz A.gricola,
pastoor te Sittard, die voor de heksenvervolgingen
in onze streek een man van beteekenis werd. De
volledige~titel luidt: Gründlicher Bericht, ob Zau-
berei dïe argste und greulichste SünCl auff Erden
sey. Zum anderen; ob die hohe Obrigkeit, so lieb
ihr Gott und ihre Seeligkeit ist, die Zauberer und
Hexen am Leib und Leben zu straffen schuldig;
mit Ablenung allerley Eynreden. In Siben Tractat,
und besondere Capittel abgetheilt; dessen Inhalt
und Register am Ende zu finden. Allen Christen
ins Gemein, und bevorab Gott liedenden frommer
Obrigkeyt, zu ChristIicher Erinnerung und Noth-
wendiger Warnung, wohlmeinlich zugericht, und
nun erstIich in Truck verfertigt durch Franciscum
Agricolam Pastorn in Sittard im Furstentumb
Gulich, Keulen 1597.

169) De protestantsche theologen, in nauwe aan-
sluiting met het bijbelsche duivelgeloof door Lu-
ther gepropageerd, deden bij de vervolging van de
heksen en demonen niet minder van zich spreken.
Zoo kwam in 1621 de Lutheraansche pastoor Sig-
mund Scherertz uit Tachau met een "Trostbuch
über die Gespenster und Dämonen" voor de dag,
dat hij met uitdrukkelijke goedkeuring van de
theologische faculteit te \Vittenberg liet drukken.
De volledige titel van het boek luidt: Libellus
Consolatorius de Spectris et Daemonibus. Pro stu-
dio conscriptus per Sigismundum Scherertzium,
Ecclesiae Tachoviensis Pastorem. Cum approba-



samenzweringen met den duivel geenszins
bij de "Papisten" ten achter staan. In ieder
geval ontstond tegen het einde van de 15e
eeuw een ware heksen-epidemie. Duizenden
onschuldige vrouwen werden nu tot in het

begin van de 18e eeuw verbrand, en wel,
wat niet sterk genoeg beklemtoond kan wor-

den, alle op grond van hun eigen bekentenis.
Hoe was dit nu mogelijk? De beantwoording
van deze vraag is niet moeilijk: ook thans
nog zou men zooveel heksen van schuld

kunnen overtuigen, als men maar wilde,
wanneer men bij de gerechtelijke procedure
hetzelfde middel gebruikte om een beken-

tenis af te dwingen, n.l. de foltering. Men
zocht toen naar heksen en wel met succes;
want men ontdekte ze door middel van de

foltering. Maar beide - het opsporen en de
foltering - werden door de Hexenham-
mer 170) uitdrukkelijk gestimuleerd. Zoo was
dan deze waanzin mogelijk, waartegen later
de edele Jezuiet Friedrich von Spee 171) met
succes opkwam.

tione Theol. Facult. in Acad.. Witeb. 1621. Ook
Calvijn was voor uitroeiing der heksen.

Het meest merkwaardige hoofdstuk in het
boek van den geestelijke uit Tachau is wel het
negende hoofdstuk, dat de "bokkerit" behandelt
en als titel heeft: De hirco nocturno homines per
aëra portante. Scherertz gaat in zijn verblinding
zelfs zoover, dat hij dergelijke bokkeritten voor-
stelt als positieve feiten, ja zelfs als voorvallen, die
hij werkelijk zelf heeft meegemaakt. Wanneer zoo
iets een geleerde kon overkomen, dan behoeven
wij ons niet te verwonderen, wanneer de bevol-
king toen in het meest duistere bijgeloof gevangen
zat. Dan kunnen we ook die bijgeloovige verhalen
begrijpen, waarvan onze landbevolking nog in de
18e eeuw over onze bok;kerijders vol waren.

17°) Dit geschiedde vooral in het derde deel van
de Hexenhammer, de zgn. Krimini\lkodex.

.171) Het ontbrak natuurlijk niet aan menschen,
die, vrij Vi\n de invloed van de vooroordeel en en
het bijgeloof van hun tijd, de wi\anzin van het
geloof i\an heksen inzagen, en hun waarschuwende
stem lieten hooren. Mai\r dit Wi\ren witte mven.
Zoo schreef reeds in 1559 Jacob Valek, pastoor
van Groessen in GelderIi\nd, een voor die tijd be-
langrijk boek: Tooveren wat dat voor een werk is,
wai\rin hij zich kantte tegen de gewoonte om hek-
sen te verbmnden. Johannes Wier us (1515-1588),
de lijfarts van den hertog van Cleve, bestreed in
1563, hoewel zonder succes, in zijn boek: "De
pmestigiis di\emonum et incantationibus i\C vene-
ficiis libri VI" de verschrikkelijke heksenwaan.
Eerst Friedrich von Spee, de dichter van de Trutz-
NachtigaIl, vond met zijn geschrift: "Cautio cri-
minalis seu de processibus con'tra sagas liber"
dat hij in 1631 uitgaf, dus 10 jaar na het ver-
schijnen van het eigenaardige "Trostbuch" van
pastoor Sigmund Scherertz, buitengewoon groote
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Foto: Dr. W. Jacobs.

UITRIJDENDE HEKSEN,
door een "getuige" waargenomen.
N aar een houtsnede van die tijd.

Wat nu de noodlottige toepassing van de.
foltering betreft, hier kunnen we een verge-
lijking maken met het optreden tegen de
bokkerijders: Want ook hier speelde de pijn-
bank een belangrijke rol. En toch is er ver-
schil! Wat betreft de heksen zal wel ieder-
een toegeven, dat bij de heksenprocessen
sprake is van een aaneenschakeling van jus-
titioneele moorden op groote schaal, omdat
er immers geen heksen waren, en men d,us
ook de misdaden, die hen ten laste werden
gelegd, niet ernstig moest opvatten. Maar
anders is het met de bokkerijders gesteld.
Hier hebben we te doen met bepaalde da-
den: Gewelddadige inbraken, mishandelin-
gen van de inwoners, diefstallen enz. Deze'
veronderstelden natuurlijk daders. De vraag
is echter, of de bokkerijders, die op grond
van de hun op de pijnbank afgeperste be-
kentenis werden veroordeeld, nu werkelijk
allen schuldig waren. Wij hebben deze vraag
reeds vroeger in zoover beantwoord, dat ze-
ker ook onschuldigen onder de pijnen van
de foltering dingen bekenden, die ze nooit
bedreven hadden en dat er dus ook bij de
voltrekking van de vonnissen tegen de bok-
kerijders zeker vele gerechtelijke moorden
geweest zijn. Het is echter dikwijls lastig,
om thans op grond van het aanwezige akten-
materiaal uit te maken of deze of gene ver-
oordeelde al dan niet schuldig was.

bijval, en aan hem is het te danken, dat van toep
af een achteruitgang in de heksenprocesses wai\r
te nemen valt, die echter nog steeds een volle
eeuw voortduurden.



Een dieper inzicht in de geschiedenis van
de heksenwaan en de overvloed van beschul-
digingen, tegen de heksen uitgebracht geven
ons dan ook een bevredigende verklaring
van de naam "bokkerijders".

Zooals we weten was bij het volk alge-
meen het geloof verspreid, dat de heksen
krachtens hun verbond met den duivel in
staat waren, om door de lucht naar haar
dansplaatsen te rijden 172), of om ter bevre-
diging van hun zinnelijke lusten den ge-
wenschten minnaar ook door de lucht erbij
te laten halen. Als vervoermiddel gebruik-
ten zij nu eens de bezemstok 173), maar
meestal toch een zwarte bok d.i. de duivel
zelf, die hier als gedienstige geest de heksen
ter wille is 174).

Dergelijke verhalen waren onder het volk
in omloop, en zij, die van hekserij beschul-
digd waren, bekenden, zooals vele heksen-
processen bewijzen, onder de invloed van de
foltering, dergelijke nachtelijke bokkeritten.
Wanneer men nu bedenkt, dat het optreden
van de bokkerijders zich in een tijd afspeel-
de, toen het geloof aan heksen of tenminste
de herinnering aan deze waanzin bij de be-
volking nog zeer levendig was, dan is het
gemakkelijk te begrijpen, dat men al dat
akelig gedoe van deze roovers, hun rooftoch-
ten, die zij dikwijls op groote afstand en
gelijktijdig op verschillende plaatsen onder-
namen, toeschreef aan een verbond met den
duivel, en dat men geloofde, dat zij op bok-
ken door de lucht reden, om op de plaats
te komen, waar zij hun slag wilden slaan.

172) Deze hadden plaats op de met sagen om-
weven Blo,cksberg d.i. de Broeken in het Harz-
gebergte, waar nog heden een plaats de Heksen-
dansplaats heet.

173) Vgl. de hier afgebeelde houtsnede uit die
tijd, waar een "getuige" het vertrek van een heks
op een bezemstok door de schoorsteen gadeslaat.

174) De duivel verschijnt aan zijn volgelingen
meestal in de gedaante van een bok, en haalt voor
de heksen op hun wensch hun minnaars zelfs
van groote afstand naderbij, zoo als Dr. Johann
Jacob Bräuner in zijn boek: "Entlarvter Teuffli-
scher Aberglaube etc., Frankfurt a/Main 1737"
breed en bombastisch beschrijft. Dit boek geeft
ondanks zijn titel een juiste theorie van het bij-
geloof, en dit in een tijd, waarin toch reeds het
geloof aan heksen, tenminste bij de geleerden,
bijna geheel was verdwenen. Is het nu te verwon-
deren, dat in het volksgeloof die heksenonzin nog
voortleefde en door de bokkerijdersgeschiedenis
weer toenam?
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Dit geloof was onder de bevolking van de
landen van Overmaas verspreid, en daarom
noemde men hen algemeen bokkerijders. De
leden van de bende waren natuurlijk daar-
van op de hoogte, maar noemden zich zelf
niet zoo, zooals reeds gezegd werd. Toch
zagen ze het zeker niet ongaarne, dat het
volk tengevolge van deze bijgeloovige voor-
stelling bang voor hen was, omdat juist deze
vrees hun misdadige bedrijvigheid in de hand
werkte. We zien hier dus duidelijk dat de
sluwe dievenbende bewust profiteerde van
dat duistere volksbijgeloof.

Zoo kregen dus die dieven en roovers de
naam van bokkerijders en deze benaming is
zoo vast met deze dievenbende vergroeid,
dat wij haar nu nog gebruiken, zonder hier-
bij aan de oorspronkelijke beteekenis van het
woord te denken. Nog heden ten, dage leven
dergelijke bijgeloovige verhalen en geschie-
denissen onder het volk, en ik wil het laat-
ste hoofdstuk van de geschiedenis van de
bokkerijders niet eindigen, zonder een paar
van deze "bokkerijderssagen", die in de
phantasie van het volk ontstonden, hier
mede te deelen:

1. "Dadalus en lkarus" onder de bokke-

rijders.

In het land van Valken burg leefde een
man, Martin Lemmens genaamd. Deze had
door zijn lichtzinnig leven have en goed ver-
kwist, zood at hij tenslotte geen' raad meer
wist, om voor zich en zijn familie in hun
levensonderhoud te voorzien. Nu had hij
vaker hooren vertellen, dat men bij de bok-
kerijders tot welstand kon komen en daar-
om had hij zijn besluit gauw genomen. On-
der zijn kennissen bevond zich iemand,
waarvan hij wist dat hij tot de bokkerijders-
bende behoorde. Door hem liet hij zich bij
de bokkerijders aanmelden. Deze bracht
hem vervolgens naar Schinnen naar den ka-
pitein Kirchhoff. Daar moesten nu Lemmens
en zijn 14-jarige zoon die afschuwelijke eed
afleggen en het crucifix met voeten treden.
Daarna werden beiden in de bende opgeno-
men en, moesten aan een rooftocht deelne-
men. Voordat ze nu goed wisten, wat er
gebeurde, reed een zwarte bok hen tusschen



de been en en met de snelheid van de wind

werden ze door de lucht weggevoerd. Het
zoontje van Lemmens werd, toen de bok
in razende vaart de wolken naderde, door 'n
vreeselijke angst aangegrepen en in zijn ver-
twijfeling smeekte de jongen God en Zijn
lieve Heiligen om hulp. Nu begon de dui-
velsche bok geweldig te steigeren en slinger-
de den ongelukkige in de ontzaglijke diepte
naar beneden, waar hij zijn hals brak en
later door zijn bedroefden vader, die zijn
intrede in de bende verwenschte, werd ge-
vonden.

2. De voerman van Geleen.

Op zekere dag begaf zich een voerman
uit Geleen naar de Maas, om daar een kar
kolen te laden. Daar was een vrachtwagen,
met vier paarden bespannen, in de bodem
vastgeraakt, en alle pogingen om de wagen
weer eruit te krijgen bleven vruchteloos.
Men wilde nu de vracht van de wagen afne-
men, om deze zoodoende op de helling van
de oever te trekken, toen de man uit Geleen
naderbij kwam en zeide: "Span alleen de
paarden uit! Ik zal met mijn kleine bruine
alleen de wagen eruit trekken!" De omstan-
ders begonnen te lachen; zij meenden na-
melijk, dat hij de spot ermee' dreef. Maar
één van hen, die den voerman kende, en
misschien ook zelf een bokkerijder was,
zeide, dat men den man uit Geleen met rust
moest laten; hij had reeds vaker dergelijke
kunststukjes uitgehaald. Zoo gebeurde dan,
wat de voerman had verlangd. Hij maakte
nu zijn bruine los uit de kar en spande hem
voor de zware vrachtwagen. Vervolgens
klopte hij het leelijke paardje op zijn rug
en riep: "Allez Broen!" En zie! De bruine
trok de zware vrachtwagen zonder eenige
moeite de helling op. Toen geraakten de aan-
wezigen in stomme verbazing; maar de voer-
man zei: "Gij behoeft u niet te verwonde-
ren. mijn vrienden! Want aan iedere spaak
zaten minstens 25 zwarte. Die hebben ech-

ter mee aangepakt, om de wagen naar boven
te trekken".

Een andere keer moest de voerman den

pastoor van Spaubeek naar de stad Maes-
eyck brengen. De goede pastoor, die hier
bekenden een bezoek bracht, had zich te
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lang opgehouden en zoodoende was de

avond reeds gevallen, toen men wilde terug-
rijden. De pastoor was zeer bang, want op
de wegen was het in die tijd zeer onveilig,
en hij wenschte, dat zij al weer thuis waren.
Maar de voerman troostte hem en zei, dat
hij zich andersom in de wagen moest zetten.
Alleen mocht hij volstrekt niet omkijken;
anders zouden ze beiden de hals breken.

De pastoor deed, zooals hem gezegd werd,
en nu ging het in een razende vaart verder,
zoodat de geestelijke angstig en bang werd.
Nauwelijks was een kwartier voorbij, of daar
stonden paard, wagen en inzittenden voor
de pastorie te Spaubeek.

3. De smid van Lutterade.

In het dorp Lutterade woonde een smid,
die tot de bokkerijders béhoorde. Over hem
vertelde de bevolking allerlei zonderlinge
verhalen: Op zekere dag was een pachter
uit Lutterade naar Maastricht gegaan om
daar een paar boodschappen en inkoopen
te doen. Tegen de avond ging hij weer naar
huis terug. Voor Meersen sloot zich de bo-
vengenoemde smid bij hem aan, en samen
vervolgden ze nu hun weg. "Het is al laat,
boer!" zei de smid, "de duisternis zal ons
overvallen, nog voordat wij thuis zijn!" "Dat

kan zijn, smid!" antwoordde de pachter,.
"maar omdat wij met ons tweeën zijn, zal
ons de tijd niet lang vallen".

Ze gingen dan verder en kwamen spoedig
aan een schuttingpaal, die twee weiden
scheidde. Omdat beiden moe waren, stelde
de smid voor, om hier een beetje te gaan
zitten uitrusten. De boer was het hier-

mee eens, en het duurde niet lang, of hij
viel in een diepe slaap. Kort daarna werd
hij wakker en zag, dat het volkomen donker
was. Hij wreef zich in zijn oogen en vroeg
zijn begeleider, waar zij waren. "Wij zijn
thuis!" antwoordde de smid. "Dat is echter
gauw gegaan", hernam de pachter, "maar ik
weet niet, wat mij scheelt. Ik moet mij wel
aan mijn been gestooten hebben!" Toen
lachte de smid en zei: "Dat kan zijn. Ik ben
iets te laag gebleven, en toen hebt gij U aan
de kerktorenspits van Beek gestooten!"

Dezelfde smid had ook verstand van too-

verij, en in de kerstnacht smeedde hij naakt



sporen uit nagels van galgen. Met deze spo-
ren was het echter als volgt gesteld: Wie
ze aan de voeten droeg, die kon zoo lang
in het zadel zitten, als hij wilde, zonder dat
noch hij noch het paard honger of dorst
kregen en moe werden. Ook kon hij in één
nacht heele landen afrijden. Hiervan was
men in het dorp op de hoogte; toch had nie-
mand het tot dan toe gewaagd, den smid
bij zijn nachtelijke werkzaamheid te bespie-
den. Toen nu weer eens de Kerstnacht was
aangebroken, gingen een paar nieuwsgieri-
ge boerenjongens op weg, om den smid in
zijn werkplaats gade te slaan. Maar nauwe-
lijks waren ze bij het raam gekomen, of
daar wierp de smid zijn hamer op het aam-
beeld en riep met luide stem: "Jongens, jon-
gens, wanneer ik jullie niet zoo goed kende,
dan zou het slecht met jullie uitzien!" Toen
de jongens dat hoorden, kwam een koude
rilling over hen, en zij maakten zich zoo snel
mogelijk uit de voeten.

4. Het "Hexijerohder" gilde. 175)

Zeer, zeer lang geleden bestond er in het
land van Gulik het zgn. "Hexijerohder" gil-
de. De leden ervan stonden met den duivel
in contact, en hielden zich ook bezig met
kwaadaardige tooverij. In bepaalde nachten
reden zij ook wel op bokken door de lucht
naar de meest verafgelegen landen, waar de
duivel en de heksen een rendez-vous had-
den. Nu kreeg eens een van de gildeleden
berouw over zijn zondig leven en nam een
biechtvader in vertrouwen. De priester, die
maar al te graag meer van dat geheime
gedoe van de Hexijerohder had willen we-
ten, zei tot den boetvaardigen zondaar, dat
hij zelf wel zulk een bokkerit wilde mee-
maken, en zoo moest dan het gildelid den
geestelijke bij de eerstvolgende tocht bij

175) Men herkent hier op 't eerste gezicht de
oorspronkelijke schrijfwijze: Herzogenroder" gilde,
die door volksetymologie met heks in verband is
gebracht. Bij de 5 bokkerijderssagen, die wij hier
weergegeven hebben, moeten we opmerken: Num-
mer 1, 2 en 3 zijn reeds door Michels in zijn vaak
geciteerd boek vermeld. Zij verschijnen hier in
een hieuw kleed. Nummer 4 is de weergave van
een vertelling van een ouden man uit Krauthausen
bij Gulik. Nummer 5 is door den schrijver vrij
weergegeven naar het verhaal van een boer uit de
Kreis Geilenkirchen.
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zich op zijn bok nemen. Nu ging het ver
door de lucht tot Spanje, waar de leden van
de bende met den duivel en de heksen in
een onderaardsch vertrek hun bijeenkomst
hielden. Daar moest nu iedere novice zijn
naam in een groot boek schrijven. Toen nu
de priester aan de beurt kwam, schreef hij
vastberaden in het boek: "Geloofd zij Jezus
Christus!" Een helsch lawaai brak nu los,
en met de snelheid van de wind vloog de
heele vergadering door de kelderraampjes
weg; alleen de moedige priester bleef ach-
ter. Maar een dienstmeid, die door een sleu-
telgat alles had gadegeslagen, riep direct een
Spaanschen geestelijke erbij. Deze hielp nu
zijn confrater, en zoo vond hij na vele moei-
ten weer de weg naar huis terug. Toen hij
hier aangekomen was, begaf hij zich onmid-
dellijk naar den hertog van Gulik en ver-
telde hem vap het goddeloos gedoe van het
wijdvertakte Hexijerohder-gilde. Deze beval
nu, dat de rechtbanken met alle strengheid
tegen die gemeene bende zouden optredt;n.
Zoo duurde het niet lang, of het heele
gilde was opgeheven, en dat was maar goed
ook.

5. Vuurmannen op de heide van Teveren.

Een brave landman uit het land van Gu-
lik was op zekere dag door de hei naar
Brunssum gegaan, om daar familieleden een
bezoek te brengen. Men had er elkaar veel
te vertellen, en het was dus laa,t, toen de
boer eindelijk naar huis ging. Toen hij op de
wijd uitgestrekte hei kwam, die tusschen
Brunssum en Teveren ligt, was het donkere
nacht geworden, en alleen de maan lichtte
den eenzamen wandelaar bij op zijn weg
door de zandduinen, waar eens in de oeroude
tijd de Maas haar wateren naar de veraf-
gelegen zee voortstuwde. De man verhaastte
zijn schreden, om zoo spoedig mogelijk weer
in de buurt van het bewoonde gedeelte te
komen; want hier in de hei zou het niet heel
pluis zijn. Dat had hij vaker hooren vertel-
len. Op eens zag hij in de verte een vuur-
gloed, die snel naar hem toekwam. Ver-
schrikt sprong hij opzij; maar daar kwam het
verschrikkelijke spookverschijnsel ook reeds
aanbruisen. Vol ontsteltenis zag hij een
vurige wagen, die met een geweldige vaart



over het uitgestrekte heideveld voortsuisde.
Onze boer onderscheidde duidelijk op de
wagen 10 vurige gestalten, die voor 'n deel
geen hoofd hadden. In zijn angst liep hij
vooruit, zoo snel als zijn beenen hem maar
dragen konden, en pas na een tijdje durfde
hij naar die vreeselijke verschijning om te
zien. Toen zag hij de vuurgloed aan de hori-
zon verdwijnen. Na eenige tijd kreeg hij de
lichten van Grotenrath 176) in zicht. Uit de
dorpsherberg drongen nog sttimmen tot hem
door en de uitgeputte boer ging direct naar

176) Grotenrath is een Duitsch dorp in de buurt
van de N ederlandsche grens ten Noorden van
\\'aubach. Het heeft ten tijde van de bokkerijders
een rol gespeeld en wordt ook in het Hoogduit-
sche gedicht genoemd. V gl. bijlage III, Strophe 12.
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binnen en vertelde, wat hem buiten op de hei
overkomen was. De waard en de aanwezigen
sloegen een kruis en vertelden den laten
wandelaar, dat hij de arme zielen van de
10 bokkerijders uit Übach had gezien, die op
10 Sept. 1743 op de hei werden terechtge-
steld. Deze lieten zich van tijd tot tijd hier
's nachts zien, omdat zij in het hiernamaals
geen rust konden vinden. De boer ging later
nog vaker naar Brunssum, maar keerde
voortaan voor de avond naar huis. Bij wilde
namelijk onder geen enkele omstandigheid
de vurige wagen met de spoken nog eens
ontmoeten.

DR. WIL HELM GIERLICHS,
AACHEN.



DIARIUM RERUM MEMORABILIUM ABBA-
TIAE RODENSIS.

1740-1772.

BIJLAGE I. (Vervolg).

DAGBOEK VAN DE MERKWAARDIGE GE-
BEURTENISSEN DER ABDIJ ROLDUC.

1740-1772.

1770, 1 Novembris:

D Junckgeburth Praetor in Aldenhoven et Con-
siliarius Aulicus Electoris Palatini, qui pridie in-
signem furem Ubacensem in ditione Juliacensi
deprehensum et per aliquot septimanas in car-
cere Juliaci detentum extradiderat Praetori in
Ubach, is ta occasione in abbatia hospitium sump-
serat.

1771, 30 Januarii:

Alii quidam D D Praetores occasione furum in
castello Rodensi detentorum ac torturae adiudi-
catorum hic prandium sumpserunt.

1771, 1 Februarii:

Prima huius praeter tres fures iam turn in
castello Rodensi detentos ac ibidem ante aliquot
dies criminali quaestioni addictos tres alii ex
Ubach comprehensi eoque adducti sunt, quos
forse in brevi plures alii sequentur, si tota illorum
nebelonum tenebricosa, et, ut dicitur, valde nume-
ros a cohors in Ubach, Merxstein, aliisque vicinis
pagis detegenda sit.

1771, 4 Februarii:

Post prandium iterum advenit D Limpens Prae-
tor in Ubach, qui duos adhuc fures ex Ubach
oriundos pridie apud se in Doenrath comprehen-
sos ad castellum Rodense adduci fecit.

1771, 6 Martii:

Idem (= Baro de Eynatten) cum pluribus aliis
Praetoribus et extraneis, qui occasione cuiusdam
inveterati furis criminali torturae iterato addicti
Rodam venerant die, in prandio et hospitio per-
mansit.

1771, 7 Martii:

Sequenti nocte infelix ille fur Balthasar Kirch-
hoffs post toleratam semel iterumque longissimam
durissimamque quaestionem sine ulla confessione
sive iudiciali sive sacramentali ex subita convul-
sione animique deliquio misere mortuus est.

1771, 8 Martii:

Cadaver supradicti Balthasaris Kirchhoffs iuri-
dice examina turn est, an et qualiter sepeliri de-
beret. Fossae cuidam adiacenti extra cimeterium
c\auculo iniectum est. Post prandium 9-a huius D.
Limpens Praetor Rodensis, qui ratione officii sui

1770, 1 November:

De schout van Aldenhoven en hofraad van den
keurvorst van de Pfalz, Junckgeburth, die gisteren
een beruchten dief uit Übach, dien men op Guliks
gebied gearreseerd en eenige weken in Gulik ge-
vangen gezet had, aan den schout van Übach
uitgeleverd had, genoot bij deze gelegenheid gast-
vrijheid in de abdij.

1771, 30 Januari:

Eenige andere rechters gebruikten hier 't mid-
dagmaal, naar aanleiding van de foltering der
roovers, die op 't kasteel van Herzogenrath ge-
vangen zaten.

1771, 1 Februari:

Op de eerste van deze maand werden - af-
gezien van drie dieven, die toen reeds op 't kas-
teel te Herzogenrath in hechtenis zaten en vóór
eenige dagen' gefolterd waren - drie andere mis-
dadigers uit Übach gearresteerd en hierheen ge-
bracht; binnenkort zullen vermoedelijk verschei-
dene anderen volgen, zoodra de, naar men zegt,
zeer talrijke bende van die booswichten, over wie
nog een donkere sluier hangt, in Übach, Merx-
stein en andere naburige plaatsen opgespoord is.

1771, 4 Februari:

Na 't middagmaal arriveerde weer de rechter
uit Übach, Limpens, die nog twee dieven, uit
Übach afkomstig en daags te voren in Doenrade
gearresteerd, op 't kasteel te Herzogenrath had
laten brengen.

1771, 6 Maart:

De baron van Eynatten gebruikte 't middagmaal
en overnachtte in de abdij, met verschillende an-
dere rechters en vreemden, die naar aanleiding
van de foltering van een doortrapten dief naar
Herzogenrath gekomen waren.

1771, 7 Maart:

In de volgende nacht stierf de ongelukkige dief,
Balthasar Kirchhoffs, nadat hij herhaaldelijk een
lange en wreede foltering doorstaan had, zonder
voor het gerecht of den priester een bekentenis
af te leggen; op ellendige wijze vond hij zijn einde
tengevolge van een plotselinge kramp, gepaard
gaande met een flauwte.

1771, 8 Maart:

Het lijk van bovengenoemden Balthasar Kirch-
hoffs werd gerechtelijk geschouwd, om uit te
maken, of en hoe hij begraven moest worden. Hij
werd in 't geheim in 'n kuil buiten 't kerkhof
geworpen. Na 't middagmaal keerde op de 9-de
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rerumque criminalium hic fe re habitat percom-
mode ac gratis, ad propria abiit.

1771, 21 Martii:

Item in villa nos tra de Alt-Merberen, utpote
iurisdictionis incertae, an Juliacensis an Hispani-
cae, facta est confrontatio unius furis Rodae cap-
tivi cum sex aliis Juliaco addictis pro ulteriori
iuridica informatione officiariorum hinc inde. D D
Praetores prandium non in villa nostra, sed apud
scabinum Kraus in Altstreiffelt sumpserunt.

1771, 25 Aprilis:

D Liber Baro de Eynatten, D Krey Vogthetus
in Geilenkirchen et alii plures, qui occasione furis
pridie in Castello Rodensi ad torturam criminalem
condemnati advenerunt, sumpto prandio abierunt.

1771, 26 Maii:

D Limpens Praetor in Ubach circa
advenit processum criminalem contra
castello Rodensi detentos prosecuturus.

vesperam
fures in

1771, 27 Maii:

Unum ex iis contra omnes probationes factas
proterve negantem torturae addictum compulit ad
propriam confessionem.

1771, 28 Maii:

Alterum furem criminali quaestioni pariter ad-
dictum eo adegit.

1771, 6 Junii:

In castello Rodensi unus alterve e furibus ibi-
dem deUmtis criminali quaestioni applicati sunt.
Quidam praetores item D Salm vicarius in Simpel-
velt et alii extranei praeter amicos numeratos hic
pranserunt.

1771, 9 Junii:

D de Mayer Capitaneus Caesarius et Limburgi
commandans, qui de militibus suis quosdam inde
Rodam adduxerat, deinceps loco nostricorum ex-
cubiis in castello Rodensi ad securiorem furum
detentorum custodiam acturos, prandium et hospi-
tium in abbatia sumpsit.

1771, 22 Junii:

D Limpens Praetor Ubacensis, qui cum fratre
suo per totam fere hebdomadam successive hic
fuit vacans processui criminali circa fures captos
et adhuc capiendos, domum reversus est.
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dezer de rechter van Herzogenrath, Limpens, die
op grond van zijn ambt en de crimineele processen
hier in de abdij om zoo te zeggen gemakkelijk en
gratis woont, naar huis terug.

1771, 21 Maart:

Evenzoo vond op onze hoeve te Alt-Merberen,
waarvan de jurisdictie niet vaststaat, of het onder
Gulik of Spanje ressorteert, de confrontatie plaats
van een dief, die in Herzogenrath gevangen zat,
met zes andere, aan het Gulkische gerecht toege-
wezen, misdadigers. Het doel was: nadere gerech-
telijke informaties der overheden hier en daar te
verkrijgen.
De rechters gebruikten 't middagmaal niet op
onze hoeve, maar bij den schepen Kraus in Alt-
streiffelt.

1771, 25 April:

Baron van Eynatten, schout (slotvoogd) Krey
ui Geilenkirchen en nog eenige anderen, die naar
aanleiding van de foltering van een dief op 't
kasteel te Herzogenrath hierheen gekomen waren,
gebruikten in de abdij 't middagmaal, waarna zij
vertrokken.

1771, 26 Mei:

Tegen de avond arriveerde rechter Limpens, om
een strafproces tegen zekere roovers, die op 't
kasteel te Herzogenrath gevangen zaten, voort te
zetten.

1771, 27 Mei:

Een van dezen, die niettegenstaande alle be-
wijzen brutaal ontkende, verwees hij naar de fol-
tering en aldus bracht hij hem tot een bekentenis.

1771, 28 Mei:

Een tweeden roover liet hij eveneens folteren,
en dwong hem aldus tot een bekentenis.

1771, 6 Juni:

Op 't kasteel te Herzogenrath werd de een of
andere van de dieven, die daar gevangen zaten,
aan de foltering onderworpen. Eenige rechters, als-
ook de kapelaan van Simpelveld, Salm, en andere
gasten behalve de genoemde vrienden vertoefden
hier om te eten.

1771, 9 Juni:

De keizerlijke kapitein en commandant van
Limburg van Mayer, die van daar eenige van zijn
soldaten naar Herzogenrath gevoerd had, ge-
bruikte 't middagmaal en overnachtte in de abdij.
Deze soldaten zouden in plaats van onze lieden
op 't kasteel van Herzogenrath de wacht betrek-
ken en aldus voor een meer veilige bewaking
van de daar opgesloten dieven zorg dragen.

1771, 22 Juni:

De schout van Ubach, Limpens, die met zijn
broer bijna de heele week hier vertoefde, ofschoon
hij in het strafproces tegen de gearresteerde en
nog te arresteeren dieven niets te doen had, keer-
de naar huis terug.



1771, 6 JuW:

D D Barones de Eynatten et de Myrbach, qui
propter fures aliquot in castello Rodensi hisce
diebus quaestioni criminali successive addictos hic
fuerant, sumpto prandio abierunt.

1771, 7 JuW:

D Limpens Praetor Rodensis occasione dictorum
furum per totam praecedentem hebdomedam hic
gratis hospitatus domum rediit.

1771, 8 JuW:

Mutata chlamide domi rediit ad abbatiam, quo
etiam D L Baro de Eynatten cum uxore sua et
duobus aliis baronibus sex equis vecti sexque
domesticis stipati advenerunt ex van a curiositate
spectandi alterum infelicem furem torturae in
castello Rodensi addictum, sumptoque prandio
omnes cum isto junckero abierunt.

1771, 27 JuW:

Item unus ex furibus Rodae captivis Franciscus
Henricus Forst vulgo Cüpper, qui per 19 annos
qua carpentarius in abbatia olim sub specie boni
mercennarii laboravit, sed in cute nequam, nequa-
quam bonus in banda furum quasi coriphaeus
fuit, postquam iuridice convictus et ad torturam
addictus ipsemet de quibus dam confessus esset
sibique ipsi ex desperatione ante aliquot dies con-
fracto vitro caerevisiario collum magno vulnere
incidisset vidensque se inde necdum moriturum,
23-ia huius voluntario saltu e fenestra castelli
Rodensis sat alta aut fugam capere aut mortem sibi
conciliare tentasset, heri misere mortuus hodie a
duobus carnificibus e fenestra carceris deiectus ac
carrucae sine rotis impositus a diglubitore ex dex-
tro pede publice ad exemplum et terrorem sus-
pensus est.

1771, 7 Augusti:

Sicut et praecedentibus diebus aliquot e furibus
Rodae captivis criminali quaestioni applicati sunt,
diciturque infelix banda seu cohors istorum fu-
rum, e quibus iam octodecim capti, tres fuga
elapsi, unus in tortura, alius suicidio mortui sunt,
adhuc ultra 100 et plures continere.

1771, 14 Augusti:

Chirurgus Kirchhoffs incola civitatis Rodensis,
cuius duo fratres germani ante aliquot tempus ut
primi complices in banda furum capti, alter Juliaci
in carcere, alter Rodae in tortura criminali mor-
tui sunt, etiam hodie ob easdem accusationes
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1771, 6 Juli:

De barons van Eynatten en Mirbach vertoefden
hier wegens eenige roovers, die in deze dagen op
het kasteel te Herzogenrath achtereenvolgens ge-
folterd werden. Na 't middagmaal zijn zij ver-
trokken.

1771, 7 Juli:

De schout van Herzogenrath, Limpens, die naar
aanleiding van het proces tegen genoemde dieven
de heele vorige week hier gratis logeerde, keerde
naar huis terug.

1771, 8 Juli:

Na thuis van kleeren gewisseld te hebben keerde
hij weer naar de abdij terug. Daar kwamen ook
aan baron van Eynatten met zijn echtgenoote en
twee andere barons op zes paarden en door zes
dienaren vergezeld, enkel uit nieuwsgierigheid om
de foltering van een tweeden ongelukkigen dief
op 't kasteel te Herzogenrath bij. te wonen. Na
't gebruik van 't middagmaal gingen allen met
genoemden baron weg.

1771, 27 Juli:-

Een van de in Herzogenrath gevangen zittende
dieven, met name Frans Henri Forst, vulgo Cüp-
per, was 19 jaar lang als wagenmaker in de abdij
werkzaam geweest en had de naam een goed ar-
beider te zijn. Maar hij stak in een slecht vel en
gold in de dievenbende als een van de kopstuk-
ken. Nadat hij voor 't gerecht schuldig bevonden
en gefolterd was, legde hij aangaande zijn persoon
en anderen bekentenissen af. Deze nu had voor
eenige dagen uit wanhoop zich met een gebroken
bierglas een aanzienlijke wonde aan de hals toe-
gebracht. Toen hij echter zag, dat hij hiervan niet
sterven zou, had hij op de 23-ste dezer een poging
gedaan, om door uit een tamelijk hoog venster
van het kasteel Herzogenrath te .springen àfwel
zich in veiligheid te stellen àfwel de dood te vin-
den. Aan de gevolgen van deze sprong was hij
gisteren op ellendige wijze gestorven. Vandaag
werd hij door beide beulsknechten uit het gevan-
genisvenster geworpen, op een wagen zonder wie-
len gelegd en door den beul (vilder) in het open-
baar als afschrikwekkend voorbeeld aan zijn
rechtervoet opgehangen.

1771, 7 Augustus:

Zooals op de voorgaande dagen werden eenige
van de in Herzogenrath gedetineerde dieven op
de pijnbank ondervraagd. Die onzalige bende,
waarvan er reeds 18 gearresteerd, drie ontvlucht,
één tijdens de foltering en een ander door zelf-'
moord gestorven zijn, zou - naar men zegt -
tot nu toe uit meer dan honderd leden bestaan.

1771, 14 Augustus:

De chirurg Kirchhoffs, een inwoner van de stad
Herzogenrath, wiens beide broers voor eenige tijd
als eerste leden der dievenbende gevangen geno-
men en de een in de gevangenis te Gulik, de
andere tijdens de foltering te Herzogenrath ge-



comprehensus et ad castellum Rodense incarce-
randus adductus est. -

Auri sacra fames, quo non mortalia cogis pec-
tora!

1771, 31 Augusti:

D D confratres Rhamen Pastor in Aeffden et
Kämmerling Pastor Rodensis in iudicium Rodense
a D Schultheto Limpens vocati pro retento reo
Kirchhoffs chirurgo testimonium, quale poterant,
dederunt, quod scilicet dictus Kirchhoffs nun-
quam male apud ipsos au die rit, quod speciem
conversationemque externam viri honesti et chris-
ti ani habuerit etc. etc.

1771, 7 Octobris:

Duo fures ex iis, qui Rodae in castello detenti
sunt, unus ex Merxstein Albertus Schleipen, alter
Rodae oriundus Zanders vulgo Knüllen in furcam
acti extremoque supplicio affecti sunt; hunc ulti-
mum D confrater nos ter Kämmerling pastor Ro-
densis disposuit ad mor tem perduxitque usque
ad locum feralis executionis, alterum Pater Obla-
tus Franciscanus Recollecta. D Pastor Rodensis,
item D Peltzer scabinus Aquensis et alii quidem
fjnita executione ad abbatiam venientes pranse-
runt cum Reverendissimo nostro,qui postea cum
eodem scabino Aquisgranum profectus est.

1771, 9 Octobris:

D D Advocati Thielen et Ernst scabini altae
curiae Limburgensis, item D Limpens Praetor Ro-
densis, item Pater Procurator Carthusiae Juliacen-
sis circa vesperam huc advenerunt.

1771, 10 Octobris:

Primo mane pater Schaffner ad Carthusiam
suam rediit. DDThielen, Ernst, et Limpens in
castello Rodensi adstiterunt criminali quaestioni
et torturae infelicis chirurgi Kirchhoffs, qui tarnen
per omnia genera tormentorum vexatus ante et
post prandium nihil omnino professus est. Reve-
rendissimus circa prandium ad abbatiam rediit;
cum praedictis scabinis, praetoribus Limpens et
Drossardo in Kirchra th pransit.

1771, 11 Octobris:

Quaestio et tortura infelicis Kirchhoffs coram
iisdem continuata est, ut pridie; sed ipse omnibus
tormentis superior perrexit semper ac pervicaciter
defendere suam omniumque furum thesim: Si fe-
cisti, nega!

1771, 13 et 14 Octobris:

Occasione novem furum pridie morti addicto-
rum in castello Rodensi iidem Praetores succes-
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storven waren, werd heden wegens dezelfde be-
schuldiging gearresteerd en gevankelijk naar 't
kasteel Herzogenrath gevoerd.

Vervloekte gouddorst, waartoe verleidt gij de
menschen niet!

1771, 31 Augustus:

Onze confraters Rhamen, pastoor te Afden, en
Kämmerling, pastoor te Herzogenrath, werden
door den schout Limpens voor 't ger,echt te Her-
zogenrath gedaagd. Zij getuigden naar beste we-
ten ten gunste van den gearresteerden chirurg
Kirchhoffs, dat zij van genoemden Kirchhoffs
nooit iets slechts gehoord hadden, dat hij eerder
volgens zijn levenswandel de schijn gewekt had
een eerlijk en christelijk man te zijn.

1771, 7 October:

Twee van de dieven, die te Herzogenrath op 't
kasteel gevangen zaten, de een uit Merkstein:
Albert Schleipen, en de andere uit Herzogenrath:
Zanders, vulgo Knüllen, werden in een gaffel
geperst en, terechtgesteld. De laatste werd tot de
dood voorbereid door onzen confrater Kämmer-
ling, den pastoor van Herzogenrath,die hem ook
vergezelde naar de plaats qer onmenschelijke te-
rechtstelling. De andere werd voorber"eid door een
Franciscanerpater. De pastoor van Hèrzogenrath,
evenals de schepen Peltzer van Aken, en nog
eenige anderen kwamen na afloop der terechtstel-
ling naar de abdij en gebruikten 't middagmaal
met onzen abt, die daarna met genoemden sche-
pen naar Aken vertrok.

1771, 9 October:

De rechtsgeleerden Thielen en Ernst, schepenen
van het Hof van Limburg, verder de schout van
Herzogenrath Limpens, evenals de Pater Procu-
rator der Guliksche Kathuizers kwamen hier
tegen de avond aan.

1771, 10 October:

Vroeg in de morgen keerde pater Schaffner
naar zijn Karthuizerklooster terug. De heeren
Thielen, Ernst en Limpens woonden op 't kasteel
te Herzogenrath het verhoor en de foltering bij
van den onzaligen chirurg Kirchhoffs. Deze legde,
ofschoon hij vóór en na 't middgmaal alle gra-
den der foltering moest ondergaan, volstrekt geen
enkele bekentenis af. Onze abt keerde tegen de
middag naar de abdij terug en gebruikte samen
met genoemde schepenen, den rechter Limpens en
den drossaard van Kerkrade 't middagmaal.

1771, 11 October:

Het verhoor en de foltering van den onzaligen
Kirchhoffs werd in tegenwoordigheid van dezelfde
personen, gelijk daags te voren, voortgezet. Maar
hij was over alle folteringen heen en verdedigde
verder hardnekkig de stelling van alle roovers:
Indien gij de misdaad begaan hebt, loochen dan
alles!

1771, 13 en 14 October:

N aar aanleiding van 't feit, dat negen dieven
daags te voren op 't kasteel te Herzogenrath ter



sive cum quattuor equis et duobus famulis alliique
extranei advenerunt.

1771, 15 Octobris:

Novem illi fures, unus Josephus Kaisers, iuvenis
18 aut 19 annorum, per quem tota turba nebulo-
num primitus detecta est, origine Aquensis, alter
Jacobus Otten, tertius Gabriel Reinarts, quartus
et quintus Adolphus et Henricus Steen pater et
filius, sextus Petrus Pauwels, septimus Joseph
Plaum, octavus Wilm Plaum ex Vivat, nonus
Nellis Dautzenberg omnes ex Ubach oriundi ibi-
dem in patibulo suspensi ultimoque supplicio
affecti sunt. Septem P. P. Franciscani Recollectae
conventus Aquensis et duo Dominicani conventus
Sittardiensis eos ad mortem disposuerunt perduxe-
runtque usque ad locum executionis. DDThielen
et Ernst scabini Limburgienses et iudices in dictis
ca us is criminalibus sumpto prandio domum ab-
ierunt.

1771, 12 Novembris:

Infelix Kirçhhoffs Chyrurgus iterum criminali
quaestioni adiu'dicatus per quattuor vel quinque
horas acerbissime cruciatus nihil tarnen confessus
est. D Corn:eli Graphiarius Statuum Rodensium
hic pransit.

1771, 13 Novembris:

Continuata est quaestio et tortura Kirchhoffii,
sed obdurato corde et corpore omnibus tormentis
superior perstitit in negatione.

1771, 14 rvovembris:

Idem iterum usque ad animi deliquium tortus
nihil tarnen fateri voluit.

1771, 17 Decembris:

Ex furibus Rodae detentis infelix N. Willems
matricul'arius in \Veltz optimae cuiusdam paren te-
lae ac humanioribus philosophicisque studiis ex-
cultus, sed in pernitiem suam ab aliis nebulonibus
misere seductus quaestioni ac torturae criminali
addictus, sed nihil confessus est.

1771, 18 Decembris:

Idem ille, qui in tortura nequidem animi deli-
quium passus est, et post eam satis bene et for-
titer se habere videbatur, transacta nocte sumpto-
que primo mane, quantum duobus tribusve coch-
learibus capitur, iusculo ad refectionem subito
exspiravit, cumque suspicio esset de propinato
haustoque veneno corpus eius coram iudice et
scabinis a chyrurgo apertum est inventoque, quod
vel ex ictu cattharri suffocativi vel ex nimia in-
flammatione cordis aut pulmonum tam subita
mors causata esset, iussum est, ut cadaver in
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dood veroordeeld werden, kwamen achtereenvol-
gens dezelfde rechters op vier paarden, benevens
twee dienaren en nog eenige gasten hier aan.

1771, 15 October:

De negen dieven, de eerste: Joseph Keyser,
een jongen van 18 à 19 jaar, door wien de heele
rooverbende in de eerste plaats ontmaskerd werd,
afkomstig van Aken; de tweede: Jacob Otten;
de derde: Gabrièl Reinarts, de vierde en vijfde:
Adolf en Hendrik Steen, vader en zoon; de zesde:
Peter Pauwels; de zevende: Joseph Plaum; de
achtste: Willem Plaum uit de "Vivat" en de ne-
gende: Nellis Dautzenberg, allen afkomstig van
Ubach, werden aan de galg opgeknoopt en aldus
terechtgesteld. Zeven paters Franciscanen van het
Akensche convent en twee Dominicanermonniken
uit Sittard bereidden hen tot de dood voor en
vergezelden hen naar de plaats der terechtstelling.
De Limburgsche schepenen Thielen en Ernst en de
rechters in genoemde strafprocessen gebruikten
hier 't middagmaal en keerden vervolgens naar
huis terug.

1771, 12 November:

De onzalige chirurg Kirchhoffs werd nogmaals
aan de foltering onderworpen. Ofschoon hij 4 à
5 uur lang op wreede wijze gefolterd werd, legde
hij toch geen bekentenis af. De griffier der Staten
van Herzogenrath, Corneli, gebruikte hier in de
abdij 't middagmaal.

1771, 13 November:

Het verhoor en de folteririg van Kirchhoffs
werd heden voortgezet, doch geestelijk en licha-
melijk verhard doorstond hij alle folteringen en
bleef ontkennen.

1771, 14 November:

Kirchhoffs werd nogmaals gefo.lterd tot hij 't
bewustzijn verloor, maar hij wilde niets bekennen.

1771, 17 December:

Van de in Herzogenrath gedetineerde dieven
werd de ongelukkige N. Willems, koster te Weltz,
een man van zeer goede familie en uitstekende
klassieke en philosophische ontwikkeling, die ech-
ter tot zijn eigen verderf door andere booswich-
ten op ellendige wijze verleid was, aan 't verhoor
en de foltering onderworpen, maar hij legde geen
bekentenis af.

1771, 18 December:

Deze roover, die bij de foltering zelfs niet in'
onmacht gevallen was, en daarna zich tamelijk
goed en krachtig scheen te voelen, stierf plotse-
ling na het verstrijken van de nacht, nadat hij
's morgens vroeg tot versterking van krachten 2 à
3 lepels soep tot zich genomen had. Daar liet
vermoeden rees, dat hij gif genomen had, werd
zijn lijk in tegenwoordigheid van den rechter en
de schepenen door den chirurg opengesneden.
Daar men nu hierbij constateerde, dat zijn plot-
selinge dood àfwel tengevolge van een tot ver-



fossa prope castellum terrae mandaretur. D Cor-
neli Praetor in Weltz et Rurdorff in abbatia
pransit. D Limpens Praetor Ubacensis circa ves-
peram advenit, qui

1771, 19 Decembris:

Alterum furem ex Ubach nomine N. Mayers
criminali quaestioni et torturae addixit, sed nec
ex eo aliquid elicere potuit.

1771, 20 Decembris:

Iden Mayers veritus, ne de nova et acerbius
quam pridie torqueretur, coepit meliora consilia,
seque et alios complices iuridice accusavit.

1772, 8 Januarii:

Octava et sequentibus diebus iterum in castello
Rodensi fuit que,stio et tortura trium furum ex
Merxstein oriundorum nomine Schiffers. D Gra-
phiarius Comeli hic pransit.

1772, 19 Januarii:

D Limpens Praetor Ubacensis advenit qui

1772 20 Januarii:

unum e furiblls Rodae detentis nomine Dammers
Ubacensem quaestioni ac torturae criminali ad-
dixit, item

1772, 22 Januarii:

alterum nomine Schürmans pariter Ubacensem.

1772, 28 Januarii:

Fur quidam nomine Dortans Ubacensis ad cas-
tellum Rodense perductus est.

1772, 13 Februarii:

D Drossardus in Kirchrath, qui pridie Alexan-
drum Ross a multis annis in tota vicinia male
audientem et olim modo quasi complicem de
banda furum pluries accusatum comprehendi et
ad castellum perduci iusserat, in abbatia pransit.

1772, 15 Februarii:

Petrus Müller, unus ex captivis furibus Rodae
detentis, qui pridie effracto carcere feliciter eva-
serat, denuo comprehensus eo re ductus est.
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stikking leidende katharr Ofwel tengevolge van te
groote versnelling der hart- of longenwerkzaam-
heid veroorzaakt was, werd gelast, dat 't lijk in
een groeve in de nabijheid van 't kasteel zou
begraven worden. De rechter van Weltz en Rur-
dorff, Comeli, gebruikte 't middagmaal in de
abdij. De rechter van Ubach, Limpens, kwam
tegen de avond hier aan.

1771, 19 December:

Hij onderwierp een anderen dief uit Ubach, met
name N. Mayers, aan de foltering, maar kon
evenmin iets uit hem krijgen.

1771, 20 December:

Dezelfde Mayers kreeg angst, dat hij opnieuw
en nog wreeder dan daags te voren gefolterd zou
worden en kwam tot beter inzicht en beschuldig-
de zich zelf en andere medeplichtigen voor 't
gerecht.

1772, 8 Januari:

Op de 8-ste van deze maand en de daarop vol-
gende dagen werden weer drie roovers op 't kas-
teel te Herzogenrath aan het verhoor en de fol-
tering onderworpen; zij waren afkomstig van
Merxstein en heetten Schiffers. De griffier, Cor-
neli, gebruikte hier 't middagmaal.

1772, 19 Januari:

Heden arriveerde hier de rechter uit Ub'ach,
Limpens,

1772, 20 Januari:

die heden een van de in Herzogenrath gedetineer-
de roovers, met name Dammers uit Ubach, aan 't
verhoor en de foltering onderwierp.

1772, 22 Januari:

Ditzelfde geschiedde heden met een tweeden
dief, met name Schürmans, eveneens uit Ubach
afkomstig.

1772: 28 Januari:

Een roover uit Ubach, met name Dortans, werd
naar 't kasteel te Herzogenrath gebracht.

1772, 13 Febrari:

De drossaard van Kerkrade, die daags te voren
Alexander Ross, die sinds vele jaren in de heele
omgeving in een kwade roep stond, en als lid van
de rooverbende meerdere malen aangeklaagd was,
had laten arresteeren en naar 't kasteel voeren,
gebruikte in de abdij het middagmaal.

1772, 15 Februari:

Peter Müller, een van de in Herzogenrath ge-
detineerde dieven, die daags te voren uit de ge-
vangenis uitgebroken en gelukkigerwijze ontsnapt
was, werd heden weer gearresteerd en er heen
teruggebracht.



1772, 16 Martii:

D Praetor Corneli hic pransit et abiit ad cas-
trum Rodense, ubi detentus N. Rothkrantz in
carcere inventus est mortuus et ubi Chyrurgi de-
clarabant tactus apoplexia.

1772, 23 Martii:

23-a die fuit tortura in castro Rodensi detenti
Matthis Schiffers parochiani ex Merxstein.

1772, 27 Martii:

Fuit secundae torturae criminali addictus N.
Schuerman cum aliis furibus Rodae dententis et
parochianus ex Ubach.

1772, 3 Aprilis:

Hac die D Grieffgens Drossardus in Kerckrade
adstitit criminali quaestioni et torturae famosi et
infelicis furis Alexandri Ross, magni hypocritae,
qui tamen per tria acerrima genera tormentorum
vexatus ante et post prandium nihil omnino con-
fessus est.

1772, 4 Aprilis:

Hodie circa septimam matutinam iterum incepta
et continuata est tortura praedicti hypocritae, qui
tamen omnibus tormentis quasi superior perrexit
pervicaciter defendere thesyn furium: Si fecisti,
nega!

1772, 10 Aprilis:

Item hodie per sen ten ti am iudicialem suspendio
necati sunt dtio pessimi nebulones an fures fratres
N. Schiffers parochiani ex Merxstein et N. Kric-
kelberg vir 70 anno rum, qui optimam domum et
40 iugera terrae arabilis in Merxstein possidebat.
Ad mortem praeparati et ad patibulum deducti
fuere per tres Patres Recollectas conventus A-
quensis.

1772, 16 Aprilis:

Hodie in territorio Limburgensi ex pede suspen-
sus est infelicissimus N. N eulens scabinus iustitiae
Limburgensis; hic sub tortura 13-a huius confessus
est se ex pessima banda furum fuisse, immo alia
furta seu crimina, de quibus iuridice erat convic-
tus et interrogatus. 14-a autem in carcere fuit in-
vent us mortuus et suspensus ex fune ex stramine
et foeno sibi confecto.

Deus bone! Ad quae non venit miser homo pro-
pria voluntate per peccata Dei gratia destitutus!

1772, 6 Maii:

Eadem pranderunt hic praetores de Limpens,
Drossardus in Kerckrode, Pastor in Hertzogenrode
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1772, 16 Maarl:

Heden gebruikte hier de rechter Corneli 't mid-
dagmaal en begaf zich daarna naar 't kasteel te
Herzogenrath, waar de gevangene Nicolaas Roth-
krantz in de gevangenis dood gevonden was. Als
doodsoorzaak gaven de chirurgen een beroerte
aan.

1772, 23 Maart:

Op de 23-ste dezer had de foltering plaats van
den op 't kasteel te Herzogenrath gedetineerden
Matthias Schiffers uit Merkstein.

1772, 27 Maart:

Heden werd N. Schuerman uit Ubach met
andere in Herzogenrath gedetineerde roovers aan
de tweede foltering onderworpen.

1772, 3 April:

Heden woonde de drossaard van Kerkrade
Grieffgens het verhoor en de foltering bij van den
beruchten en rampzaligen roover, Alexander Ross,
een grooten huichelaar, die, ofschoon hij drie
zeer wreede graden der foltering vóór en na de
middag moest ondergaan, toch geen bekentenis
aflegde.

1772, 4 April:

Heden om 7 uur 's morgens werd de begonnen
foltering van genoemden huichelaar weer voort-
gezet; hij toonde zich boven alle folteringen ver-
hevenen bleef hardnekkig trouw aan de zinspreuk
der dieven: Als je de misdaad bedreven hebt,
ontken dan!

1772, 10 April:

Heden werden volgens rechterlijk vonnis op-
gehangen twee aartsbandieten en roovers, namelijk
de gebroeders Schiffers uit Merkstein, en ook N.
Krickelberg, een man van 70 jaar, die een flink en
deftig huis en 40 morgen bouwl!\nd in Merkstein
bezat. Zij werden tot de dood voorbereid en naar
de galg geleid door drie Franciscanen uit het
Klooster te Aken.

1772, 16 April:

Heden werd in 't gebied van Limburg de onge-
lukkige schepen N. Neulens van het Gerechtshof
aldaar aan een been opgehangen. Hij had op 13
dezer onder de foltering bekend, dat hij tot die
goddelooze rooverbende had behoord, en ook nog
andere diefstallen en misdaden toegegeven, waar-
over men hem voor 't gerecht ondervraagd had.
Op de 14-de van deze maand werd hij echter
dood in de gevangenis gevonden; hij had zich met
een touw, dat hij uit stroo en hooi vervaardigd
had, opgeknoopt. .

Goede God! Waartoe komt niet de ongelukkige
mensch door eigen besluit, wanneer hij door zijn
zonden van Gods genade beroofd is! .

1772, 6 Mei:

Heden gebruikten hier 't middagmaal de rech-
ters de Limpens, de drossaard van Kerkrade, de



et duo Patres S. J. vocati a praetore ad assisten-
dum Chyrurgo Kirchhoffs modo diu in carcere
detento, cui hodiesententia mortis et praeviae
torturae solemniter denuntiata est.

Considera opera Dei, quod nemo possit corri-
gere, quem ille despexerit! Eccl. 7.

Admotus est infelix dictus Kerckhoffs toleratis
aliis levioribus torturis equuleo ante et post pran-
dium absque ulla confessione suorum nec compli-
cium criminum seu furtorum.

1772, 7 Maii:

Hac mane discessit D de Limpens praetor in
Ubach; item hac mane dictus pervicax chyrurgus
Kirchhoffs ultima acerbissima tortura tortus est,
sed mansit quasi insensibilis cum admiratione et
attonitu omnium adstantium.

1772, 10 Maii:

Item heri incoepit et hodie continuavit pater
Jesuita Zunderassistere et praeparare dictum
Kirchhoffs ad mortem crastinam secuturam. Sed
quae conversio hic speranda, an poenitentia tam
sera credenda erit vera, Deus iudicet!

1772, 11 Maii:

Publico suspendio in Beckenbergh obiit infelix
Kirchhoffs circa ll-mam matutinam, cui specta-
culo talis ac cursus populi fuit, qualis nunquam hic
visus est.

1772, 26 Maii: .
Hodie per sententiam iudicialem suspendio ne-

catus est N. in ditione Rimburgensi.

1772, 27 Maii:

Bono mane abiere dicti de Limpens mutaturi
chlamydem et adstituri exequiis N. Mayers, N.
Schiurmans et Petri Müller, qui ho die per sen ten-
tiam iudicialem suspendio necati sunt in Ubach.
Dictus infelix P. Müller fuit fur et nequam vere
malitiosus, hic tarnen postea miserrimum animae
suae staturn agnoscens absque rigida tortura con-
fes sus est se furem esse notae perversissimae ne-
bulonum bandae accusavitque plurimos, quos
noverat, consortes.

1772, 1 Junii:
Hac mane famosus Alexander Ross natus in

Herle iam a tempore parochianus in Kerckrode
suspendio necatus est; astitit ei tam in carcere
quam in morte D Marbaise prior noster. Dictus
ille Ross erat fur notus a longo tempore, sed
magnus hypocrita, et timendum val de, ne qua talis
usque ad ultimum habitum manserit. Judicatus
est!
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pastoor van Herzogenrath en twee paters Jezuie-
ten, die door den rechter ontboden waren, om
den reeds lang in hechtenis zittenden chirurg
Kirchhoffs bijstand te verleenen. Aan dezen werd
plechtig het vonnis bekend gemaakt: de dood-
straf na voorafgaande foltering.

Overpeins de werken Gods, omdat niemand hem
kan verbeteren, dien Hij verworpen heeft! Eccl. 7.

Genoemde Kerckhoffs werd, nadat hij andere
lichte folteringen had moeten ondergaan, vóór en
na de middag op het "paard" gestrekt, maar hij
legde geen enkele bekentenis af aangaande zijn
eigen diefstallen en misdaden noch aangaande die
zijner medeplichtigen.

1772, 7 Mei:

Heden begaf zich rechter de Limpens naar
Ubach. Bovendien werd heden morgen de ge-
noemde verstokte chirurg Kirchhoffs voor de
laatste maal, en wel op de allerwreedste wijze
gefolterd, maar hij bleef als 't ware ongevoelig,
tot groote verwondering en verbazing van alle
omstaanders.

1772, 10 Mei:

De Jesuïetenpater Zunder begon gisteren ge-
noemden Kirchhoffs voor te bereiden tot de dood,
die morgen volgen zal, en vandaag ging hij daar-
mee voort. Wat voor een bekeering in dit geval
te verwachten is, en of men over 't algemeen
aan een echt zoo la'!t opkomend berouw mag
gelooven, daarover mag God oordeelen!

1772, 11 Mei:

Deze morgen om 11 uur stierf de ongelukkige
Kirchhoffs op de Beckenbergh aan de galg. I;:en
groote volksmenigte, zoo als men hier nog nooit
gezien heeft, woonde dit schouwspel bij.

1772, 26 Mei:
Heden werd bij rechterlijk vonnis N in

't gebied van Rimburg opgehangen.

1772, 27 Mei:

In de vroege morgen gingen de genoemde rech-
ters de Limpens hier weg om van kleeren te ver-
wisselen en de terechtstelling bij te wonen van de
roovers N. Mayers, N. Schiurmans en Peter Mül-
Ier, die heden volgens rechterlijk vonnis te Ubach
opgehangen werden. Genoemde ongelukkige Peter
Müller was een nietswaardige en zeer gemeene
roover, maar later, toen hij zijn ellendige zieletoe-
stand erkende, legde hij, zonder de strenge fol-
tering, de bekentenis af, dat hij een roover was en
tot die beruchte en perverse rooverbende behoor-
de. Ook beschuldigde hij zeer vele hem bekende
medeplich tigen.

1772, 1 Juni:

Vroeg in de morgen werd heden de beruchte
Alexander Ross, geboortig uit Heerlen, maar sinds
lange tijd te Kerkrade woonachtig, opgehangen.
Onze prior Marbaise verleende hem zoowel in de
gevangenis als bij de terechtstelling geestelijke
bijstand. Genoemde Ross was een sinds lange tijd
beruchte dief, maar ook een groote huichelaar, en
men mag vreezen, dat hij dit tot zijn laatste adem-
tocht gebleven is. Hij is geoordeeld!

Met de 19-de Juni houdt het derde en laatste
fragment van het Diarium rerum memorabilium

Abbatiae Rodensis op.
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BIJLAGE IV:

DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN
OP DEN CHIRURG JOSEPH KIRCHHOFFS:

a) Lehrzeugnis des Joseph Kirchhoffs.

Ich Bürger undt Approbirter Chyrurgus der
statt Hertzogenrath Thue Kundt Undt füge Hiemit
Jedermänniglichen Zu wissen: wass gestalten der
fromme Undt Tugendthäftige Jungeling Joseph
Kirckhoff Von den Viel Ehr- Undt Achtbahren
Eheleuten Nicolaus Kirckhoff Undt Catharina
Douveren (. . . . die statt Hertzogenrath) gebohren,
Undt in Tugend, forth gute Manieren aufferzo-
gen Bey mil' als Lehr-Junge gedienet, derselbe
sich auch in währender Zeit, wie Einen Recht-
schaffenen Lehrling wohl anstehet, Verhalten
Undt auffgeführet hatt, dergestalt, dass sowohl
alle Bürger diesel' statt als ich Ein sattsahmes
Vergnügen ahn imh gehabt haben; Indeme abel'
derselbe sein fortuin anderweittigh zu suchen
Vorhabens ist, Undt dahero Von mil' ein Testi-
monial schein seines Verhaltens Verlanget hat, als
habe demselben darinnen nIcht Entgegen seyn
können, sondern gegenwärtigen Testimonial schein
auff geziemendes Ersuchen Ertheilen wollen,
Glangt dahero an alle Hohe Undt Niedrigen
standtspersonen sowohl Civil als Militair Bediente
mein Respective dienst- Undt freundtIiches Ersu-
chen obgemelten Joseph Kirckhoff Nicht nul'
Aller orthen pass- Undt repassiren, sondern auch
denselben zu forthsetzung seiner in anderen wee-
gen suchènde fortun allen geneigten willen, vor-
schub Undt beförderung widerfahren zu Lassen;
Welches ich in dergleichen fällen, Und andern
V orfallenheiten gegen Einen jeden nach standts
gebühr zu Erwiederen Erbiethig bin. Zu Wahr-
heits Urkundt habe ich diesen Lehrbrieff mit zu-
ziehung Bürgermeister, Undt Zweyer Scheffen
diesel' Staatt Hertzogenrath äigenhändig Unter-
schrieben Und mit meinen Pittschafft Signirt.

also geschehen Hertzogenrath

Johannes Jacobus Wagener
Chyrurgus in Hertzogenrath.
Joes De la haye scheffen
W. panhausen schepen p.m.

Dass Johan Jacobus Wagener feldtsch~er Undt
Chyrurgus hiesiger Stadt Undt freyheit Hel'tzo-
genra th, Welcher diesel' in gegen W'arth meinel'
Eigenhändig Unterschrieben hat, solches Wirdt
hiermit bescheinet Zu Herzogenrath den 13. martij
1743

H. Thyssen Burgemeister.
Si egel fehlt.

des Feld-b) Militärisches Führungszeugnis
scherers Joseph Kirchhofs.

Dero Römisch Keyserl: in Germanien, auch zu
Hungarn und Böheim Königlichen Majestät etc.
Würcklicher Ob rister und des LöbI. Hertzog Carl
Lothringischim Regiments zu Fuss Commendant.
Ich Christian Jacob de Vogelsang Urkunde hier-
mit und in Krafft dessen, dass V orzeiger dies es
Joseph Kirchhofs bey gedachten LöbI. meinem
Commando anvertrautten Regiment Sechs und

Dreissig Monat lang als Feldscherer gedienet,
während diesel' Zeit seine Kunst und Wissen-
schafft Bey Vorgefallenen occasionen mit Verbin-
den und Curiren in Guarnison- und dem Regi-
men tsparticular-Spittal derrnassen gezeiget und
practiciert, auch sonsten also Getrau- Redlich und
Rechtschaffen Sich aufgeführet, dass jedermann
ein sattsames Genügen darob getragen, da nun
abel' gedachter Feldscherer Joseph Kirchhofs zu
Verbesserung seines Glücks umb seine dimission
geziemend gebetten, dieserwegen auch Ihme zu
willfahreri kein Bedenken abwallet.

Als wird Ihme solche in Ansehung seiner wohl-
erlehrneten Kunst und guten Aufführung hiermit
ertheiIet, und Männiglich nach Stands Gebühr
höfflichst ersuchet, mehrgedachten Feldscherer
Joseph Kirchhofs in Betracht des sich erworbe-
nen Lobs aller Orten frey, sicher und ungehindert
passiren auch zu seiner Beförderung allen geneig-
ten Vorschub angedeyhen zu lassen. WeIch' gü-
tigste WiIIfahrung man hierorts. inderley und
anderen Vorfallenheiten zu demeriren ohnermang-
len wird. Zu mehrerer Bekraftigung dessen habe
gegenwärttigen Abschied unterschrieben und mein
angebohrnes Signet V orgedrucket. So Beschehen
in der guarnison zu Brussel in denen Oesterrei-
chischen Niderianden den letzten Monath's Tag
Februarij, des Ein Tausend Sibenhundert, Drey
und Fünffzigsten Jahres.

Vidit (L. S.) Carl Jos: Pfanfelter
Ober-Commandant.

(L. S.) C. De Vogelsang m.p.

c) Empfehlungschreiben des obersten Feld-
geistlichen SJ. Franz Gercken für den Feldsche-
rer Joseph Kirchhofs.

Admodum Reverendo et Amplissimo Domino
Fabricius, ordinis Celeberrimi Sti.. Augustini Ca-
nonicorum Regularium Abbati dignissimo necnon
Statu.um Ducatus Limburgensis Prima ti etc. etc.

à

per Aix la Chapelle Roy - le - Duc

Admodum Reverende et Amplissime Domine
Abbas!

Cum inaudio amplissimam Dominationem Ves-
tram Provinciae sibi concreditae, non ut Prima-
tem modo, sed ut verum Patrem eam cordi habere
cu ram, ut ea etiam ad sananda hominum corpora
vasa vere fragilia omnique infirmitati subiecta
sese extendat, iIIorum maxime, qui in Ducatu
Limburgensi aut derelicti ob inopiam aut male
sana ti ab chirurgorum habilium defectum valde
laborant ac posthac laborare possunt morbis lon-
gioribus et aculeatis doloribus; Hinc partium mea-
rum esse duxi, aliquem e subditis eius commen-
dare Amplissimae Dominationi Vestrae, vere ca-
pacem, habilem et annis non paucis exercitatum
in Nosocomio Caesareo-Regio legionis iam binae,
sive belIi, sive pacis tempore aegris, laesis, et
moriturientibus vario modo militibus gravatae
constanter et non sine magno numero; ita ut vix
dari possit casus, qui ab eo non fuerit visus, ne
dicam, tractatus practice. Taceo Studium eius ana-
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tomicum, cui sese sedulo hic Bruxellis applicuit
et adhucdum applicat;sileo testimonia authentica
turn Proto-medici exercituum Caesareo-Regiorum,
turn primarii Chirurgi Stationis Praetorianae; ipsa
approbatio et examinatio medicorum chirurgorum-
que, quorum interest, testatam facient capacita-
temviri, cui nomen est Josephus Kirchhoffs, natus
in Herzogen Rade.

Quare caeteris etiam paribus, si non praeferen-
dus, saltem postponendus non videtur, turn ratione
originis, turn experientiae multae iam haustae in
utilitatem suorum patriotarum Augustissimae Im-
pe'ratrici-Reginae subiectorum.

De vita vero eius et moribus testari possum ego
ipse, nactum eum esse animam bonam, virtutes
morales christiano milite dignas; nec me unquam
audivisse aliquod factum, quod reprehensionem
mereretur; quin humilem, casturn, pium et reve-
ren tem erga omnes suos superiores ipsum semper
fuisse: non enim militia, quae parum abest a ma-
litia, eum a bono unquam divertit, sed a malo
potius retraxit, intraque instos limites retinuit et
honestatis et vitae vere christianae, alieno magis
quam suo periculo canturn. Interea recommenda-
tionem meam ipsi frugi usuique futuram et spero
et credo; si vero Amplissimae Domina tionis Ves-
trae cura eum, quem sibi praefigere voluit, finem
et effectum assequator, cuius pretiosis gratiis et
favoribus, praeprimis vero piae ad aram memoriae
me commendans, persevero

Admodum Reverelldae et Amplissimae
Dominationis Vestrae

Bruxellis 28 Sbris 1752.

servus infimus
Franc. Gercken S. J. Superior

Exercitus Caesareo-Regii in Belgio Austriaco.

Aanbevelinfl,sschrijven van den hoofdaalmoe-
zenier te velde S.J. Frans Gercken voor den
chirurg Kirchhofs.

Aan den Z. Eerw. en Doorluchtigen Heer Fa-
britius, den Zeer waardigen Abt van de Regu-
liere Kanunniken van de roemruchte Orde van
den H. Augustinus, alsmede Primas van de Staten
van het Hertogdom Limburg etc. etc.

te

over Aken: Roy - le - Duc.

Zeer Eerwaarde en Doorluchtige Heer Abt!

Daar ik verneem, dat Uw Doorluchtig Heer
de aan Hem toevertrouwde Provincie, niet alleen
als Primas máár ook als een echten vader zóó-
zeer ter harte gaat, dat deze zorg zich zelfs uit-
strekt tot het genezen van het menschelijk lichaam
- 't inderdaad brooze omhulsel, dat aan allerlei
zwakheden onderhevig is -,
in het bijzonder tot het genezen van degenen, die
in het Hertogdom Limburg Ofwel wegens armoede
aan zich zelf zijn overgelaten, Ofwel slecht gene-
zen zijn, wegens het ontbreken van kundige chi-
rurgen en zoodoende erg lijden en in de toekomst
gebukt kunnen gaan onder langdurige ziekten en
bittere pijnen,
- daarom heb ik gemeend een der onderdanen
van Zijne Doorluchtigheid (aan Hem) te moeten
aanbevelen, een persoon, die werkelijk voor zijn
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taak berekend is, handig is en, gedurende een
niet gering aantal jaren practijk opgedaan heeft
in het Koninklijk-Keizerlijk Lazaret van het....
. . .. Regiment, dat zich, 't zij in vredes- of oor-
logtstijd, voortdurend gedrukt voelt door een
groot en veelsoortig aantal gewonde en stervende
soldaten,
(een practijk opgedaan heeft) van die aard, dat
er nauwelijks een geval kan aangehaald worden,
dat hij niet onder oogen heeft gehad, om niet te
zeggen practisch behandeld heeft.

Ik spreek niet (eens) over zijn wetenschappe-
lijke belangstelling voor de anatomie, op welke
studie hij zich hier te Brussel met zorg heeft
toegelegd en zich ook nu nog blijft toeleggen.

Ik zwijg over de authentieke getuigschriften,
zoowel van den Eersten Medicus van de Koninkl.
Keizerlijke Legers, als ook van den Hoofd-Chef
Chirurg van 't Hoofdkwartier.

De waardeering, uitgesproken na het afnemen
van het examen door de medici en chirurgen,
die dat aangaat, zal juist een overtuigend bewijs
leveren van de geschiktheid van den man, die
Joseph Kirchhoffs heet en te Herzogen Rade
geboren is. .

Daarom lijkt het mij, dat hij - ook voor 't
geval, dat de overige candidaten voor deze post
gelijkwaardig zijn - zoo hij al niet de voorkeur
verdient, althan~ niet achtergesteld dient te wor-
den, en dàt wel, niet alleen krachtens zijn ge-
boorteplaats, maar tevens uit hoofde van zijn
groote ervaring, die hij reeds opgedaan heeft tot
nut van zijn landgenooten, onderdanen van hare
Majesteit de Koningin-Keizerin.

Betreffende zijn zedelijk leven vooral
persoonlijk getuigen, dat hij een goede
heeft en moreele deugden bezit, die een
lijk militair waardig zijn.

Daarbij kan ik verzekeren, dat ik nooit van
eenige handeling, die een terechtwijzing zou ver-
dienen, gehoord heb, ja, wat meer zegt, ik kan
getuigen, dat hij altijd nederig, kuisch, ingetogen
en vol hoogachting (eerbied) tegenover al zijn
meerderen geweest is: de krijgsdienst immers, die
niet ver afstaat van de slechtheid, heeft hem
nooit van 't pad der deugd doen afdwalen, maar
hem veeleer van 't kwaad afgehouden en hem
binnen de juiste perken van christelijke eerbaar-
heid en echt christelijk leven gehouden, meer be-
zorgd voor 't gevaar, dat anderen, dan hem zelf
dreigt.

Intusschen hoop en vertrouw ik, dat mijn aan-
beveling hem tot nut en voordeel zal strekken.

In de hoop, dat de zorg, waarmee Uw Door-
luchtig Heer in deze te werk gaat, inderdaad
dat doel en resultaat zal bereiken, hetwelk Hij
zich heeft voorgesteld,
verblijf ik, mij aanbevelend in Uw zeer gewaar-
deerde welwillendheid en gunst, in het bijzonder
in Uw vrome gebeden aan het altaar,

de, van Uw Z. Eerw. en Doorluchtige Heer,
nederige dienaar.

kan ik
inborst
christe-

Franc. Gercken S.J.
Hoofdaalmoezenier van 't Koninkl.-Keizerl.

Leger in Oostenrijksch-België.

Brussel 28 Sept. 1752.



d) Bewerbungsschreiben des Feldchirurgen
Heinrich Josephus Kirchhoffs urn die neu zu be-
setzende Chirurgenstelle in Stadt und Freiheit
's Hertogenrode.

Hohe und Wohl Ehrwürdiger Hochgelährter
Herr Prela th, Insonders gnädiger Landes
Herr, grosser patron und gónner,

Euer Hochwohl Erwürden geruhen sich güthigst
zu erinnern, wass massen Hochderenselben von
dahmahligem Keyserlichen Werbungs Comendan-
ten in Aachen graffen de Spada einen Brieff
überbracht habe, betreffent den nöthigen Für-
span, om unsere Recrotten nacher Brüssel trans-
portiren zu können: Da dan Euer Hoch- und
Wohl Ehrwürden nach Hoch derselben recht
exemplarischer güthigkeit nicht nur gedactem
graffen ansuchen ein genügen zu leis ten, sondern
auchmit mir derselben gering en Diener müntlich
zu sprechen sich güthigst haben gefallen lassen,
mit beygefügeter grossgünstlichster Versicherung,
dass bey Euro Hochwohl Ehrwürden von meiner
Wenigkeit ehedem wäre gedacht worden, gleich
wie ich über dazumahl unter denen Militair ge-
schefften noch ziemlich starck verwickelt wär.
So konnte ich diese Hohe gnade mir auch nicht
gebührent zu nütz machen. Jedoch seint die Kluge
und recht vatterliche V orstellungen, welche mir
der ehrwürdige Pater Gripello letzt verflossenen
November alhier in Brüssel gethan, genugsam
im stande gewesen meine gemüths Augen zu er-
öffenen unter dem ärgerlichen Kriegsleben die
vielfaltigen Angel und Strick der Sünden zu erken-
nen, und mir die unwiderruffliche Resolution von
der Betrettung dess Häusslichen Standes auff dass
nachdrücklichste einzuschärffen. Weill ich nun
während den sieben jahren meiner Dienst bey
Ihro Kayserliche Majestätt Troppen ohne eitlen
Ruhm zu melden, mich in der Chyrurgie so viel
möglich habilitirt habe, welches auch meine auten-
tische Testimonia von Protomedicopracty und
Stabs Chururgo Timbing und Plaisant, welche der
Herr Doctor Dahmen bekant seint, Leugnuss ge-
ben werden. N eb st diesem verpfligte ich mich.
nach dero Hoch und W ohl Ehrwürden gnädigsten
befehl zum überfluss auch von andere so ihro
Hoch Wohl Ehrwürden darzu haben wollen mich
untersuchen zu lassen. Also gehet mein hefftig-
ster und eintziger Hertzenswunsch schlechter
dings dahin: dass ich mich nur balt aufs den
Militair in den Civilstand versetzet sehe dem
Heyll meiner Selen desto ungehinderter obliegen
zu könen. Zu solchem Ende hat mir mein Ohm
und Tauffpatt von BrÜell sein Hauss in Hertzogen
Rode versprochen bewohnen zu lassen, und zu
solchem Ende hat auch der oben gedachte Ehr-
würdige Pater Grippello gerathen an Euro Hoch
Wlohl Ehrwürden eine demüthige Bitschrift zu ex-
pediren: massen derselbige gehört, dass Euro
Hoch Wohl Ehrwürden nicht nur einen Chyrur-
gum daselbst anstelen sondern ihm auch etwass
jährliches für die Cur deren unbemittelthen Kran-
ken Christrühmlich ausszuwerfen entschlossen
seyen. Also ersuche ich hiemit in aler Demuth
bewegligst, dass Euro Hoch Wohl Ehrwürden
solche Hohe wohlthat vielmehr mir gehorsamsten
Einheimischen alss einem fremden angedeyen zu
lassen, nach Hoch Vatterlicher güthigkeit mit
Rath und That beyzustehen und mir derohalben
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grossmüthigen Entschluss hierüber zu entdecken
geruhen mögten. In ungezweiffelter Hoffnung le-
bend, dass weder Hochderoselben vielgültige
führsprach noch Mühe und arbeith diessfalls ver-
lohren seien, sondern theils ewige belohnung, teils
lebenslange schuldigste Dankbahrkeit von mir
nach sich ziehen werden, der ich ersterbe Meines
Hoch und Wohl ehrwürdigen Herrn Prelat und
Landes Heer

gehorsamer und unterthänigster
Knecht und Lands Kint
Hinrich Josephus Kirchhoffs Felscher
von loeblichen Carll Lothringischen Regiement.

Bruxel den 28 9bris 1752.

e) Todesurteil des Chirurgen Joseph Kirchhoffs.

Extraordinarie den vierden May 1772.

VONNIS
in Saecke

den Heere Hooghdrossard deser Stadt en lande
nomine officii Claeger
tegens ,

den Chirurgien Joseph Kerkhoff gedetineerden.

Gesien by ons die van d'Hooftjustitie der Stadt
en Lande van 's Hertogenrade ende alles wel ende
rypelijck geconsidereert t'Hoff ter maenisse van
den Heere Hooghschout met advies van twee
Schepenen van het hooftgericht van Limburgh
doende rechten de fini ti ven, verclaren den gedeti-
neerden plichtigh ende overwonnen, vand"at hy is
medegesell van eene merkelijke bende van inbre-
ckers ende diefven by nachte ende dat hy met
deselve geassisteert heft aen de naervolgende in-
breckingen, knevelereyen ende diefdens:
Eerstlyck aen de huysbroecke, knevelereye ende
diefde geschiedt by Martinus Schroeders "aen de
handt", lande van der Heyden, 's nachts tuschen
den 1gen ende den 20en January 1762, .
Tweedens aen d' infractie, grouwelycke knevele-
reye ende roevereye geperpetreert by Henrich
Ritzen in het panhuys tot Wynantsraecie, lande
von Valkenborgh, in de nacht tuschen den 1gen
en 20en aprill van 't selve jaer. ,
Deerdens aen de inbraeckereye, knevelereye ende
diefde geschiedt in den jaere 1763 's nachts tu-
schen den tweeden .'saederdagh voor ...Paeschen
ende den sondagh Juäica by wylen Joanries Rey-
narts, "aen het velt", banke Ubach, in desem
Lande,
Vierdens aen d'infractie tuschen den tweeden sae-
derdagh naer Paeschen ende den daerop'volghen-
de sondagh van het jaar 1763 met diefde gearri-
veert op d' Abdeye van Cloosterrode.
Vyffdens aen het complot in het beginsel van het
jaer 1770 tuschen de ges ellen gesloeten ende
vruchteloos getendeert van in te breckeri ende te
steelen op den hoff Drinhuysen in de voorscreven
bancke van Ubach,
Sesdens aen de Huysbreuke ende roevereye op
het pastorael huys van Hunshoven, lande van
Gulick, uytgewerkt in de nacht tuschen den 28en
ende 2gen May van het selve jaer,
Sevendens aen d'-infractie ende diefde aen den
pastoraelen huys van Hoingen geschiedt tuschen
den 20en end 21en Iuny daernaer,



Achtens aen de violente ende merkelijcke dieve-
reye uitgewirkt ten huyse van de weduwe lohann
Willem lansen tot Immendorff in de nacht van
den 19~n totten 20en septembris van het selve
j aer 1770,
Negendens aen de violente infractie, grouwelycke
knevelereye 't eenemal geperpetreert tot Wurm
by 2,IeVen Rintgers ende by Hans WIllem Goerz
tuschen den 12en ende l3en decembris van het
voorscreven jaer 1763.

Tot reparatie van alsoelcke schroemelycke mis-
daeden condemneeren denselven gedetineerden
loseph Kerkhoff van door den Scherprechter aen
eene galge gehangen ende totten doodt toe ge-
worgt te worden, dien wegens met eene kete
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daeran gehecht te blijven tot exempel van andere,
verclaert desselff's goederen ende effecten te con-
fisqueren voor aff daeruyt getrocken synde de
cos ten ende misen van lustitie, ten ende dat hy
gedetineerde eerst ende vooraIl sal worden ge-
appliceert ter pyn-banck tot revelatie van syne
medegesellen ende complicen.

Aldus geconcludeert in judicio extraordinario
van haere Majesteyt's Hooftjustitie der Stadt
ende lande van 's Hertogenrade op dagh dato en
ten overstaen als boven.

Pro extractu.

Fran. Alexander Cox, griffier.
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