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Jean Metzemakers t
De levensloop van Jean Metzemakers als

leeraar van Rolduc is bijzonder vruchtbaar ge-
weest. In den herfst van het jaar zijner priester-
wijding (1915) vertrok hij naar Utrecht, om
aan de Rijksuniversiteit de studie van Geschie-
denis en N ederlandsche Letteren te beginnen
en in den zomer van 1918 legde hij het candi-
daats-examen af, dat toen nog volledige onder-
wijsbevoegdheid gaf voor Gymnasium en Hoo-
gere Burgerschool in de vakken Nederlandsch,
Geschiedenis en Aardrijkskunde. Wegens oogen-
blikkelijk gebrek aan leerkrachten bij het begin
van het schooljaar 1918-1919 naar Rolduc
teruggeroepen, werd hij onmiddellijk met een
groot aantal lesuren belast in verschillende klas-
sen van beide scholen en in alle drie bovenge-
noemde leervakken, en hierbij bleek de Directie
hem in die mate als docent te waardeeren, dat
zijn terugkeer naar Utrecht tot voltooiing van
zijn studie van jaar tot jaar, telkens door andere
omstandigheden, werd uitgesteld, met het gevolg
dat dit uitstel afstel is geworden en hij van 1918
af zonder onderbreking docent is gebleven tot
zijn dood in 1944 toe. Door beperking van het
aantal klassen, waarin hij les te geven had, werd
in zijn lesrooster geleidelijk een voor hem meer
bevredigende wijziging gebracht, zoodat ten
slotte zijn docentschap zich ging beperken tot
de hoogste klassen van Gymnasium en Hoogere
Handelsschool. Van deze laatste, die in 1937
werd omgezet in de A-afdeeling der H.B.S., was
hij de laatste IO jaar de zeer toegewijde hoofd-
leeraar. In deze twee kwaliteiten, als geschiede-
nis-Ieeraar van het Gymnasium en als klasse-
leeraar van 5 H.B.S. A zal hij in de herinnering
van de groot ere jongens voortleven.

Zijn geschiedenislessen op het Gymnasium
muntten in die mate uit door helderheid, over-

zichtelijkheid en historisch inzicht, dat elk jaar
voor alle candidaten voor het eindexamen de

behaalde cijfers onveranderlijk in geschiedenis
de hoogste waren. Niemand verheugde zich over
deze phenomenale belangstelling van de gym-
nasiasten voor de moderne Europeesche geschie-
denis meer dan de leeraar zelf, en zoo gaf hij

jaar in jaar uit deze lessen met nooit verslap-
pende, ja steeds toenemende geestdrift en met
dezelfde boeiende, niet zelden humoristisch en
ironisch getinte welbespraaktheid, die voor de
jongens het luisteren maakte tot een genot.
Dit was een genot, dat ze niet alleen op het
oogenblik zelf smaakten, maar dat hun ook

de geruststellende zekerheid gaf, dat ze' nooit
de klas verlieten, of reeds de helft van de be-
handelde leerstof had zich zonder verdere studie

onuitwischbaar in hun geheugen vastgezet. Dat
deze zekerheid bij de leerlingen een màchtige
prikkel was tot ononderbroken belangstelling,
spreekt vanzelf; maar het spreekt evenzeer
vanzelf, dat juist deze voortdurend verzekerde
belangstelling den leeraar kon verleiden tot een
zeer groote gemoedelijkheid. Deze, overigens
volkomen verantwoorde, gemoedelijkheid lokte
dan vaak bij de leerlingen zulke luidruchtige
reacties uit, dat een docent van een ander leer-

vak moeite had te gelooven, dat zulke uitoun-
digheid kon samengaan met die onverdeelde
oplettendheid, welke de geschiedenisleeraar,
zooals uit zijn cijfers bleek, toch zonder twijfel
genoot. Vooral in de latere jaren, toen de poli-
tieke hartstochten vrij gemakkelijk prikkelbaar
waren, bereikten deze reacties soms de grenzen
van het stormachtige.

Sinds hij in 1934 belast werd met het hoofd-
leeraarschap van de hoogste handelsklasse en
de 5de H.B.S. A, wijdde hij zich met hart en
ziel aan de belangen van deze abituriënten.
Vooral omdat hij in deze klas een groot aantal
lesuren te geven had, was de verhouding tusschen
leeraar en leerlingen hier zeer ongedwongen en
vriendschappelijk, zonder dat hiermede echter
eenige prijsgave gepaard ging van zijn "profes-
sorale" autoriteit. Het treffendste bewijs van
de groote vriendschap, die zich tusschen hem
en zijn "kinderen" ontwikkelde, leverde de klas

die Rolduc verliet in 1939, het jaar vóór zijn
zilveren priesterfeest. Op den Zondag, die op
de plechtige viering van dit feest volgde, ver-
schenen uit alle deelen van het land alle

leerlingen van deze klas te Rolduc, om met



hem dezen heuglijken dag te komen vieren.
Wat ook in hooge mate bijdroeg tot een

gezonde populariteit bij de leerlingen, was zijn
groote belangstelling voor hun spelen. De voet-
balwedstrijden werden door geen der leeraren
met grooter regelmatigheid bijgewoond of met
levendiger belangstelling gevolgd. Tot enkele
maanden voor zijn dood toe, ondanks het toe-
nemende ongemak waarmede hij zich nog be-
wegen kon, kon men hem jarenlang Zondag na
Zondag zich naar het voetbalveld zien begeven,
om zich daar, omringd door een lachenden
vriendenkring, in de sportprestaties zijner leer-
lingen te verlustigen.

Wat tot nu toe over zijn leeraarschap is ge-
zegd geeft echter een zeer gebrekkig en onvol-
ledig beeld van zijn taaie werkkracht en ge-
stadige werklust.

Naast zijn talrijke lessen, naast vele andere
meer disciplinaire taken waarmee hij belast was,
was er nog één zaak, die hem zeer na aan het
hart lag en waaraan hij ongetelde uren van zijn
vrijen tijd vaak tot diep in den nacht besteedde
en dat was de redactie van Rolduc's Jaarboek,
die hij sinds 1930 gevoerd heeft. Het bijhouden
van de jaarkroniek, waarvan hij bij het heengaan
van Directeur Van de Venne de redactie over-

nam, het noteeren van alle examens, sterfge-
vallen, wijdingen en onderscheidingen van oud-
leerlingen deed hij met groote nauwgezetheid;
en het opsporen en aanwakkeren van medewer-
kers, het schiften van illustratie-materiaal, het
verbeteren van drukproeven en het samenstellen
van de prijzenlijst vóór de groote vacantie,
- wat hem ieder jaar tot heele nachten door-

92

werken noopte, - geschiedde met een voort-
varendheid en precisie, die door niemand vol-
ledig geapprecieerd kan worden dan door den-
gene, die dezEn arbeid van hem heeft overge-
nomen. Elk jaar was het jaarboek een toppres-
tatie, zoowel in de snelheid, waarmee het voor

de verzending gereed was als in den omvang,
dien het had aangenomen. Zoo was ieder nieuw
jaarboek een recordverbetering van het vorige.
Het is moeilijk te zeggen, waarop dit op den
duur zou zijn uitgeloopen, maar de bezettende
macht heeft in 1943 de verdere publicatie van
het Jaarboek als onnoodig drukwerk doen
stopzetten.

De laatste vier jaar van zijn leven liet de
staat van zijn gezondheid veel te wenschen over.
Zijn mede-Ieeraren weten, dat hij zichzelf in
het diepst van zijn hart geen illusies maakte
over den ernst van zijn ziekte, maar ondanks
dat is hij in zijn lessen steeds de opgeruimde
en blijmoedige leermeester gebleven, die zijn
leerlingen dezelfde opgewektheid kon meegeven.
Wellicht is dit het meest overtuigende bewijs,
dat er in de diepte van zijn innerlijk leven een
zeer overvloedig stroomende krachtbron van
degelijke vroomheid opwelde, een vroomheid,
die hem een onvoorwaardelijke berusting gaf
in alles wat Gods wil hem aan beproeving over-
zond tot loutering van zijn ziel.

Puttend uit deze krachtbron heeft hij binnen
de vier muren van zijn kamer aan tallooze leer-
lingen een steun voor het leven kunnen schenken.
die velen ten goede zal komen door hun heele
aardsche loopbaan heen.

H.R.



1943-1944

I9 Juli. De Zusters gaan vandaag in retraite;
de leider daarvan is Pater Hanrath C.ss.R.

We vernemen, dat tot philosophieprofessor
benoemd is de Weleerwaarde Heer W. Meys,
die na zijn doctoraal examen in de theologie te
Nijmegen kapelaan was te Valkenburg. Hij zal
Mhr. van Odijk opvolgen.

20 Juli. Nadat er reeds enige tijd over ge-
praat is, volgt vandaag de officiële benoeming
van Mhr. Hutschemakers tot Pastoor van Epen.

(Wittem). Vanavond neemt hij afscheid van de
hier aanwezige collega's, waarbij de gebruikelijke
toespraken gewisseld worden. Hij heeft dus ein-
delijk van de caroussel durven springen!

22 Juli. De beurt is aan het pysoneel om
retraite te maken. Zij doen dat onder leiding
van Pater Geurts C.ss.R. ~

"---

25 Juli. Hedenmorgen worden de beide re-
traites gesloten. Het is een prachtig, zomers weer.

26 Juli. Mhr. Hutschemakers gaat vandaag
verhuizen en verlaat Rolduc dus metterwoon.
Wij hopen hem nog vaak terug te zien en wensen

hem een mooie, vruchtbare levensperiode als

pastor van te lande.
Te Susteren overlijdt dezer dagen onze oud-

leraar, dhr. Johan Hubert Stessen, in de hoge
ouderdom van 8z jaar. De overledene, die ge-

J. H. STESSEN t



boortig was van Gulpen, is in ons gewest een
der grote promotors van de gymnastiek geweest.
Hij gaf lessen aan vele instellingen, o.a. te Rolduc
van I90I-I925 en leidde verenigingen in tal
van plaatsen in onze provincie (o.a. de Gym-

nastiekvereniging "Oranje Nassau" te Heerlen) ,

en te Nijmegen. Als bijzonderheid mag wel ver-
meld wOrden, dat dhr. Stessen in 1889 bij de grote
wereldgymnastiekfeesten te Parijs met zijn
oefeningen aan de rekstok het wereldkampioen-
schap behaalde. In een dankbaar gebed herdenkt
Rolduc zijn aandeel in het opvoedingswerk, dat
in ons huis geschiedt.

Heden arriveren ruim 40 Jesuïeten om een
dag of veertien in Rolduc een gastvrij onder-
komen te vinden. Zij slapen op.dortoir I en
huizen door de dag in de aula minor. Het zijn
de philosophen, die na uit het Berchmanianum
te Nijmegen verjaagd te zijn, opgenomen zijn
door de Zusters Ursulinen in Eysden. .

JO Juli voeren ze in de aula maior een toneel-
stuk op, "De Gril van den Hertog", in aanwe-
zigheid van de theologanten van de Sociëteit,
die hun studiehuis te Maastricht even~s heb~

ben moeten verlaten en terecht zijn gekomen
- via Valken burg en Spaubeek - in het Re-
traitenhuis op de Molenberg te Heerlen.

JI Juli. Op het feest van den H. Stichter
van de Compagnie, den H. Ignatius van Loyola,
zingen onze gasten om kwart over acht een
plechtige Hoogmis in onze Kerk.

9 Augustus. De Jesuïeten verlaten Rolduc
na een verblijf van twee weken. Hun dankbaar-
heid uiten zij in een geestelijke ruiker, die ze
Rolduc aanbieden.

IS Augustus. Maria ten Hemél Opneming.
's Morgens is er een plechtige Hoogmis, waarbij

onze Olld-koster Frans Hendriks uî~Kerkrade
als subdiaken assisteert. 's Middags houden wij
de gebruikelijke processie naar de Maria-grot
in het bosquet.

I9 Augustus. In de kapel van het St. Jozef-
ziekenhuis te Heerlen ontvangt onze oud-leer-
ling Louis Paulussen S.]. de H. Priesterwijding
uit de handen van Mgr. Lemmens.
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28 Augustus. Hedenavond wordt de retraite
voor de priester-leraren geopend. Prof. ]. B.
Kors O.P. van de Keizer Karel-Universiteit te

Nijmegen zal als leider optreden.

JI A ugustus sluit de retraite. Het weer was
deze dagen slecht; veel wind en regen.

7 September. Met prachtig, zonnig weer keren
de leerlingen van vacantie terug. Het aantal is
zo groot, dat sommigen een slaapgelegenheid
krijgen op de infirmerie boven. Als nieuwe col-
lega's begroeten wij den Weleerwaarden Heer
Drs. W. Meys en dhr. Drs. J. G. C. Zwanikken
als opvoiger van Mhr. Hutschemakers.

8 September is het Feest van 0. L. Vrouw
Geboorte. Om 10 uur wordt er een Hoogmis op-

gedragen om Gods Zegen af te smeken over
het nieuwe schooljaar. Daarna wordt het steeds
eendere programma van de eerste dag na de

grote vacantie verder afgewikkeld: uitpakken,
her-examens en om 12 uur hoofdles.

Na het eten wordt er gevoetbald en om 6 uur
wordt de retraite geopend, die dit jaar zal ge-
preekt worden door de Paters Redemptoristen
F. Wijnands, F. Naus, H. van den Berg en L.
Henning.

I2 September wordt de retraite besloten door
een plechtige Hoogmis met Te Deum. De gees-
telijke oefeningen zijn dit jaar weer in een
uitstekende stemming verlopen.

's Middags wint in een vriendschappelijke
wedstrijd Pantarei van Sparta met 6-3.

IJ en I8 September worden de leerlingen me-
disch onderzocht door Dr. Bak. In 5 dubieuze

gevallen zal een nader onderzoek nodig zijn.
Sinds het begin van het schooljaar is Mhr.

Ogier enkele dagen in de week weer te Rolduc,
ter vervanging van Mhr. Noé, die in Duitsland
vertoeft.

I9 September. Het is een prachtige herfstdag.
Na het eten wordt er vriendschappelijk gevoet-
bald tussen Pantarei en Minor; deze keer moeten

de philosophen het afleggen met 2-3.

22 September is er congé voor de Pastoorsbe-
noeming van Mhr. Hutschemakers. Het eind-



PASTOOR C. HUTSCHEMAKERS

resultaat van de medische controle valt weer

mee: slechts twee leerlingen moeten enige tijd
rust gaan nemen.

26 September. Sparta 2 speelt vanmiddag
tegen Minor 2 en wint met 2-1.

30 September. Allerlei nieuwe en ongehoorde
dingen te Rolduc ! De Directeur kondigt van-
middag in de eetzaal af, dat we dit jaar in plaats
van de uitgaansdagen herfst-vacantie krijgen,
en wel van Vrijdag vóór Allerheiligen tot Woens-
dag erna. Natuurlijk verwekt deze mededeling
nogal enig gejuich!

3 October. Rozenkranszondag. In heel het land
wordt vandaag de opdracht verricht aan het
Onbevlekte Hart van Maria. In onze Kerk hou-

den wij om 9.50 een plechtige Hoogmis, waarna
processie. Om 12.00 uur is er in de aula maior
een zeer interessante en boeiende lezing van
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Pater van Es S.V.D. over de Verschijningen te
Fatima; tenslotte om 4.40 plechtig Romeins
Lof met preek en acte van toewijding aan de
H. Maagd.

In de middag is de competitie geopend in de
1e klas met een wedstrijd tussen Pantarei en
Minor: 5-1.

II October. In de namiddag komen een drie-
tal hogere Duitse militairen (twee van de Marine)
ons huis "bezichtigen". Men houdt zijn hart vast!

I4 October. Onder het diner geeft Kerkrade
luchtalarm: er is een luchtgevecht ergens i,n de
buurt. Allen naar de kelders!

IJ October. Panta.rei heeft nogal stevige
plannen: vanmiddag klopt het Sparta in de
tweede competitiewedstrijd met 6-2.

20 October. Het is nogal druk tegenwoordig:
nu krijgen we in Kerkrade na het diner lucht-
alarm. Gelukkig is het met een' kwartier af-
gelopen.

22 October. Nauwelijks zijn de jongens van-
avond in de speelzaal, of er is voor de variatie
eens luchtalarm; we zijn er een half uur goed
mee.

24 October. Wereld-Missie-Zondag. Onder de
communallteitsmis gaan we te Communie voor
de Missie. Om half elf wordt de Missa pro Fidei
Propagatione gezongen, waaronder over de
Missie gepreekt wordt en gecollecteerd ten bate
van het Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs.

Om 12 uur begint de algemene vergadering
van de Missievereniging "Rolduc" in de aula
maior. Na de toespraak van den Voorzitter is
het woord aan den Javaansen Pater Jesuïet S.
Soetapanitra, die ons zeer interessant vertelt
over "De Vestiging van de Kerk onder de
Javanen door Nederlandse Missionarissen".

Tenslotte treedt om 5 uur in de aula maior
voor ons op de Rév. Mère M. Gabriël van Nieuw-
kuyk O'.S.U. met een voordracht over "Het
werk der Ursulinen in Thailand. Beelden uit
de Siamese Missie". Mooie lichtbeelden illus-

treren het gesproken woord.
Tussen deze vergaderingen door neemt Minor



de kans waar om Sparta te slaan met niet minder
dan 9-1.

25 October. Het mooie, open herfstweer wijkt
voor mist en regen, echt Allerzielenweer.

28 October. De jongens zijn in een blije stem-
ming: morgen begint immers de herfstvacantie.

29 October. Gisteren zijn reeds ettelijke
Zeeuwen vertrokken, vandaag gaat de rest. Tot
Woensdagavond, :) November.

3I October. "Onze" Jozef Bischoff herdenkt
vandaag de dag, dat hij vóór 50 jaar lid werd
van de St. Vincentius-conferentie in de parochie
van den H. Lambertus - van welke vereniging
hij ook reeds 25 jaar president is. Het is een
indrukwekkend feest geworden met een plechtige
Hoogmis van dankzegging en een grootse hul-
digingsbijeenkomst in het Volkshuis. Daar is
geheel charitatief Kerkrade aanwezig en wordt
o.a. het woord gevoerd door de ~e-presidenten
van de eigen conferentie; door den Hoogeer-
waarden Heer Deken, die den jubilaris feliciteert
en dank brengt voor zijn zegenrijke charitatieve
arbeid in de parochie gedurende een halve eeuw;
door Dokter M. Limpens namens de Bijzondere
Raad. Rolduc verenigt zich gaarne met al deze
gesproken en ook met de zo talrijke schriftelijke
gelukwensen, die de bescheiden en sympathieke
feesteling heden mocht ontvangen.

Het feest van Christus-Koning spreekt dit
jaar vooral door zijn innerlijke plechtigheid,
omdat de jongens niet hier zijn. Dat is vandaag
en de volgende dagen

I en 2 November, Allerheiligen en .Allerzielen,
wel zeer ongewoon en vreemd. De "vaste be-
woners" van Rolduc zijn dan ook maar blij, als

3 November de jongens voldaan terugkeren.
Onder het avondeten is er al aanstonds alarm

en moeten we allen ongeveer 5 kwartier naar de
schuilkelders.

? !!ovember. Het feest van Sint Willebrord,
J den1'atroon van de Nederlandse Kerkprovincie,

wordt gevierd met een plechtige Hoogmis na
het morgengebed in de feestelijk versierde Kerk.

Tegen half elf 's morgens is er weer eens
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luchtalarm. In de nabijheid van Klein-Rolduc,
op de z.g. neutrale weg (ongeveer 30 meter
van de poort in de richting Kerkrade) komen
enkele projectielen terecht. Van de klassen en
heren kamers aan die kant zijn zeer veel ruiten
stuk, de cour ligt vol met stenen en scherven.
De jongens waren (het is Zondagmorgen) aan-
vankelijk op de cour, maar gelukkig juist naar
binnen "gedreven", in de letterlijke zin, toen
de granaten of bommen neerkwamen; anders
waren er zeker ongelukken gebeurd. We hoeven
maar een kwartiertje te "schuilkelderen". In de
middag is men reeds volop aan het werk om de
schade te herstellen.

I9 November. Vanmorgen onder de laatste
les luchtalarm in Kerkrade. Even daarna ver-
dwijnen ook wij allen in de schuilkelders. Het
duurt maar een kwartier en dan wordt de les
voortgezet, alsof er niets gebeurd is.

22 November. Ons bereikt het treurige be-
richt, dat onze oud-leerling (1936-1941) René
Coenen op tragische wijze om het leven ge-
komen is. Student in Wageningen, was hij in
Duitsland te werk gesteld en is op 12 November
in Watenstedt (Braunschweig) door aanraking
van een hoogspanningsdraad verongelukt. De
omstandigheid, dat zijn ouders in Indië wonen,
maakt het geval dubbel akelig. Wij bidden voor
de zielerust van dezen jongen 'mens.

25 November. Sint Catherien. Om 10 uur is
de plechtige Hoogmis, die door de philosophen
(meerstemmig) gezongen wordt.

's Middags om :) uur gaan we reeds naar de
aula, tot 7 uur. Men begint zo vroeg met het
oog op de verduistering en eventueel luchtalarm.
De wijsgeren spelen het blijspel in 4 bedrijven
"Mucius Scaevola" met veel succes. De pauzen
worden gevuld door ons orkest (Mhr. Noé is
voor deze gelegenheid uit Duitsland kunnen
overkomen; Mhr. Ogier heeft in verband met
zijn hoge ouderdom reeds spoedig "het bijltje
er bij neergelegd") en door een novum, nl. Rol-
duc's Aulakoor onder leiding van dhr.P.Hupperts
uit Maastricht. Dit eerste optreden voldoet zeer
goed.

3° November. Onder de 4e les gaan we naar
de schuilkelders J



Om half vijf beginnen wij het Lof met cie
hymne "Veni Creator" om aldus de herhaling
van de Misweek in te zetten. De heren van
Kaathoven en van de Berg van de adbij Hees-
wijk zijn daarvoor weer te Rolduc. De misweek
zal duren tot Zondag 5 December.

I December. Onder de 3e les vanmorgen
schuilkelder. 's Avonds komt ondanks de oorlog
de goede Sint uit Spanje naar Klein-Rolduc.

4 December. Te Welten (Hèerlen) overlijdt
onze oud-leerling (r885-r893) Pastoor Frans
J. A. Keijbets. R.I.P.

5 December. Vannacht heeft het gevroren
en vandaag is er een felle Oostenwind met
somber, koud weer.

Tot besluit van de Misweek wordt na het

morgengebed de Hoogmis gevierd met dezelfde
plechtigheid als voor twee jaar. Om 3.r5 is de
laatste preek, waarna processie door de Kerk
onder het zingen van het Te Deum. Van 4.45
tot 6-45 komen we samen in de aula voor een
mooi programma: "Door het Kerkelijk Jaar in
woo~ cl en klank".

6 December. Sinterklaas. Na de middag pakjes
uitpakken op de dortoirs. Als dan de studie van
anderhalf uur doorgeworsteld is, komt de grote
verrassing: Eduard Verkade draagt om 4.30
in de aula maior Macbeth voor: een schitterend

spel geeft hij ons te bewonderen, dat zijn hoogte-
punt wel bereikt in de slaapwandelscène van
Lady Macbeth. Een avond van zeldzaam kunst-
zinnig genot.

7 December. Op 77-jarige leeftijd overlijdt
de oud-student van Rolduc (r879-r884), Pater
Aloysius Goossens, Missionaris van Scheut. Wij
bidden, dat God hem spoedig de beloning moge
schenken voor zijn leven, dat geheel stond in
de dienst van de uitbreiding van de Kerk.

8 December. Omdat we pas de Misweek heb-
ben gehad, is er aan het feest van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria geentriduum vooraf-
gegaan. Om half vijf preekt in het Romeins Lof
Aalmoezenier Ed. Beel uit Kerkrade; daarna
komen de Heren in rochet in het priesterkoor
en verrichten wij samen de opdracht aan Maria.

's Middags traden in de aula minor de leden
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der "Rederijkers" en van "Kunst en Kennis"
op met een mooi Kerstprogramma.

In de spreekkamer verleent Sinterklaas audien-
tie aan de kinderen, die onder de zorg van onze
Vincentiusvereniging vallen. Het is een leuke
veri oning.

Spoedig beginnen de composities en voor
sommigen het "noodeindexamen", een in teres-
sant instituut! De Duitsers zullen binnenkort

een bepaalde jaarklasse van Nederlandse jon-
gens oproepen voor tewerkstelling in de "Hei-
mat". Ook de oudere leerlingen van de eind-
examenklassen van de middelbare scholen zullen

er dan aan moeten geloven. Men heeft nu uit-
gevonden, dat voor de betreffenden (of ook ge-
troffenen) de Kerstcompositie als eindexamen
kan gelden. Op vertoon van hun oproep voor
Duitsland kan de school hun een diploma uit-
reiken, als ze de compositie voldoende gemaakt
hebben. (Drie Rolduciens vallen onder deze be-
palingen: ze hebben op een of andere manier
hun papiertje gekregen, de boffers !, en zijn toen
maar ondergedoken I).

23 December gaan allen op vacantie, op enkele
roodvonkpatiënten na, die hier nog een paar
weken blijven.

Op II Januari komen de leerlingen van
vacantie terug, et.telijke zieken komen wat
later. Het weer is zacht voor de tijd van het
jaar en we schijnen niet op de schaats te komen.

Als tijdelijk leraar voor Geschiedenis is per r
Januari benoemd dhr. W. Ch. E. Müller.

I8 Januari sterft in gevangenschap te Gross
Beeren onze oud-leerling (r927-r934) Charles



Nyst, student aan de Katholieke Economische
Hogeschool te Tilburg, in de leeftijd van ruim
27 jaar. Weer een slachtoffer van het onrecht-
matig deportexen van onze Nederlandse jonge-
lui! "Het was de liefde voor zijn dierbaren en
vooral de teederste kinderliefde voor zijn moe-
der, die hem de uiterste consequentie deed
aanvaarden", zegt het fiere bidprentje. Wij
troosten ons met de gedachte, dat het inderdaad
zó is:

,Godt is 't, die de ketens slaeckt

Des gevangens, arm en naeckt".

24 Januari. Vanmiddag is er congé, want
de Bisschop is hedenmorgen gekomen voor zjjn
jaarlijks scrutinium bij de philosophen.

25 Januari, tijdens het Lof, dient Monseigneur
aan een 6-tal leerlingen het H. Vormsel toe,
waarbij hij met mijter en staf een gloedvolle toe-
spraak houdt.

26 Januari in de morgen vertrekt de Bisschop
weer naar Roermond.

JO Januari wordt de competitie van de re
klas voortgezet in een match tussen Sparta en
Pantarei (r-2).

2 Februari. Maria Lichtmis geeft een pret-
tige onderbreking van het trimester. 's Morgens
vieren wij de liturgische plechtigheden en om
r2.r5 doen in de Kerk de nieuwe leden hun
opdracht in de Mariacongregaties. 's Middags
brengt in de aula het gezelschap van Sef Schil-
lings Henri Ghéon's "Kermisvolk op Kerstmis
(Le Noël sur la place)", dat uitstekend voldoet.

I2 Februari. Half trimester voor Zuid- en

Midden-Limburgers. Om half vier vertrekken ze
heden (Zaterdag-) middag.

IJ Februari. In de aula houdt Lode van
Gent een boeiende voordracht met lichtbeelden

over "Bretagne, het Sprookjesland"; wij ge-
nieten van een meeslepend causeur en zeer
geslaagde opnamen. In zijn dankwoord zegt de
Directeur zeer uitdrukkelijk, dat wij hopen hem
nog eens op Rolduc terug te zien.

I4 Februari in de middaguren komen de leer-
lingen terug. De thuisblijvers hebben geen zin
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om met eten zo lang te wachten en eten vooraf.
Tegen 2 UUr dineren de "vacantiegangers",
waarna alles z'n gewone gang gaat.

I5 Februari. Vandaag zijn de ping-pong-
wedstrijden begonnen, die anders het 3e tri-
mester plaats hebben.

I7 Februari. Vannacht heeft het opeens
tamelijk hard gevroren (60) en er valt sneeuw.
Zouden we nog' op de schaats komen? Het is
een koude Oostenwind.

I9 Februari. Er is veel, zeer veel sneeuw

gevallen - zware gevechten dus op de cour!

20 Februari. Vastenavond-Zondag en dus de
eerste dag van het 4o-urengebed. Een schitte-
rend gezongen, plechtige Hoogmis: Missa in
honorem S. Henrici van Haller. 's Avonds studie.

Morgen en overmorgen zal er telkens om 4.30
aula zijn: toneel, ditmaal verzorgd door de
philosophen., Rolduc's orkest zorgt voor' de
stemming.

2I Februari wordt een draak in twee be-

drijven opgevoerd "Wel een gezellige boel".
Het is inderdaad nogal een draak; meer succes
in alle geval heeft men

22 Februari met "Makbet", vrij bewerkt naar
Shakespeare, ten tonele gevoerd door het alom-
beroemd gezelschap van Emmanuel Striese. Af
en toe is de persiflage zelfs uitstekend. Beide
avonden brengen geweldige lachsalvo's.

Intussen blijft het winter; 's nachts geregeld
70 vorst. Het ijs wordt bereden, nog voorzichtig,
omdat het nog niet erg sterk is.



. . .. en hier eindigt de kroniek, bijgehouden
door Mhr. Metzemakers. Het staat er zo zakelijk
in het grote boek, maar het betekende voor
Metzemakers het afstand doen van een lief ding,
waaraan hij lang had vastgehouden, ofschoon
het hem soms veel moeite kostte, juist omdat
het hem zo lief was; en ook omdat hij niet wilde
uitgeschakeld worden. Rolduc is zijn "war-cor-
respondent" dankbaar - was de oorlog nu ook
maar spoedig voorbij!

Op deze zelfde Dinsdag treft' s middags een
grote ramp ons land: Nijmegen wordt zwaar
gebombardeerd, ook Enschedé en Arnhem wor-
den ernstig getroffen.

2J Februari, Aswoensdag: voor de Hoogmis
wordt het askruisje uitgereikt.

25 Februari. Kort na de morgenonderbre-
king luidt weer de bel voor een ijscongé onder
de laatste twee lessen voor het diner: een wel-

kome verrassing.

27 Februari. Deze Zondagmorgen is er ook
geen les vanwege het ijs. De bovenste vijver
blijkt echter al spoedig onberijdbaar. Dat belast
's middags de andere vijvers zodanig, dat het
ijs daar ook scheurt - het zal dus wel gauw

weer afg~ijn.

29 Februari. In de spreekkamers worden
vandaag de nieuwe stamkaarten uitgereikt,
onder toezicht van de politie. Even .spoedig als
we ze krijgen, moeten we ze ook weer afgeven
. . :. aan den Provisor.

2 Maart. Er is een ware griep-epidemie uit-
gebroken. Heel de infirmerie ligt vol en boven-
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dien liggen nog veel zieken op de dortoirs. De
zusters hebben hulppersoneel moeten laten aan-
rukken. Sommige jongelui worstelen zelfs met
een hoge temperatuur.

4 Maart. In verband met het nog steeds
groeiend getal patiënten - de vele sneeuwen
slechte schoenen, moeten we binnen blijven. .

De pingpong-wedstrijden zijn ten einde : kam~
pioen van Rolduc is Wim Janssen van Nijmegen.
Kampioen zde klas is Karel Vaessen. Proficiat!

5 Maart. Eerste Zondag van de maand en
dus Rozenkransprocessie door de gangen. Het
carré is prachtig wit versierd.

8 Maart. De ijzeren weg is met b~hulp van
de brandspuit van de sneeuw ontdaan -- we
kunnen dus weer buiten lopen, gelukkig maar.

Ia Maart. De Zeeuwen vooral hebben even-

als vorig jaar een stevig sneeuwfort gebouwd,
dat door alle Hollanders verdedigd wordt :na
het diner vindt een formele veldslag plaats.
Ondanks het feit, dat een bres in de wallen wordt

geslagen, wordt de vesting niet genomen (o.a.
ook een beetje, omdat de surveillance een einde
maakt aan de strijd I).

II Maart. Ook de Heren blijken niet onaan-
tastbaar te zijn. Mhr. Jos. Jansen is al enige
weken aan h~t "kuren", Mhr. Provisor heeft
dit voorbeeld gevolgd, Mhr. Metzemakers is
ook weer flink ziek, verschillende anderen krui-
pen voor enige dagen onder de wol.

IJ Maart. Vannacht heeft een voortdurende

regen alle sneeuw doen verdwijnen, in de middag



is h.et droog, tegen de avond valt er nieuwe
sneeuw, de hele dag stormt het: kortom Maartse
buien!

De Heren worden verrast met een keurig

gestencild: Bestek van de "Katholieke Actie"
op Rolduc 1942-1943 met een supplement voor'
het lopende schooljaar.

Het verdient ook wel vermelding, dat reeds

sinds geruime tijd op een daarvoor bestemde
zwarte plank op de cour iedere Maandag een
krant wordt aangeplakt: Van Roda's Eigen Erf.
Eerst enkel een sportblad, heeft het geval zich
wel enigszins ontwikkeld door alvast een gere-
gelde kroniek van de afgelopen week op te
nemen.

In de kruisgang hangt nog een 3de zwarte
plank, waarop iedere maand een uitleg van de
maandintenties van het Apostolaat des Gebeds
geafficheerd wordt - onder de auspiciën van
de Missievereniging.

Een minuut of tien nadat de bel de jongens
riaar bed gezonden heeft, haalt diezelfde bel
- een beetje feller geluid - hen weer van de
dortoirs af voor een half-uurtje schuilkelder:
er is in de buurt een bom gevallen; wij hoorden
hier de zware slag.

I4 Maart. Vanmiddag ontvangen de jongens
uit Kerkrade en Heerlen bezoek: dat brengt
een hele drukte in huis.

N a de laatste bel wordt er weer een 20 mi-

nuten geschuilkelderd. Ook nu waren er enige
bommen gevallen in de buurt.

I.6 Maart. Gisteren al en vandaag heel zeker
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is het lente. Zou dat zo blijven? Vanm' (ag is
bezoekdag voor de "overige Zuid-Li~ers'"

IJ Maart. Een muis brengt na het middag-
eten de Hollandse cour min of meer in op-

schudding.

I8 Maart. Van kwart vóór tot kwart na
tien hedenavond waren we weer in de schuil-
kelders.

I9 Maart. Halfvasten en tevens feest van
Sint Jozef. Om half zes wordt onder regie van
Mhr. Boosten met veel succes "Den Spyeghel
der Salicheyt van Elckerlyc" ten tonele gevoerd.
Het was een frisse gedachte om het slot, waarin
de Engel spreekt, in zang te laten uitvoeren
door een engelenkoortje. Hiervoor, alsook voor
de entrée van de "moraliteit", had Mhr. Noé

passende muziek geschreven. Ook décors en
costumes waren uitstekend verzorgd.

20 Maart. Vandaag is de liturgische viering
van St. Jozef. De 3de en 4de les vallen uit en
in die tijd zingen wij een plechtige Hoogmis ter
ere van dezen Patroon van ons huis, bijzonder
van de Heren.

2I Maart pelgrimeren de daarvoor in aan-
merking komende leerlingen van de hoogste
klassen naar Maastricht ter keuring voor de
Nederlandse Arbeidsdienst. In het geheel zijn
er dit jaar 26 gekeurd en slechts 5 goedgekeurd!

De lente begint vandaag officieel: vanmiddag
is er dan ook weer eens wandeling geweest - en
tegen de avond begint het opnieuw te sneeuwen!

Wij bidden S. Benedictus, dat hij wat er
van Monte Cassino nog over is, verder moge
beschermen. Er schijnt daar in de buurt hevig
gevochten te worden. Vanavond zitten we
tussen half tien en tien uur weer in de schuil-

kelders en eindelijk brengt ons dat ook eens
"uitslapen", zodat we

22 Maart opstaan om 7 uur. Morgenstudie
en lessen zijn iets korter en het middageten is
dan weer op de gewone tijd.

23 Maart. Vandaag viert de Missievereniging
, ,Rolduc" haar sde lustrum. De Moderator, Mhr.
Jean Janssen, draagt de communauteitsmis op



en om 3 uur wordt in de aula maior een min of

meer plechtige herdenkingsvergadering gehou-
den met toespraken door den Voorzitter, Secre-
taris, Moderator en den Voorzitter van de 2de

afdeling. Tot slot spreekt de Directeur een
treffend en mooi woord van gelukwens, dank
en opwekking. Het volgend trimester zal het
feest met grotere luister gevierd wordden. Maar
ook deze zitting mocht er zijn om haar be-
schaafd arrangement.

's Morgens recipieerde het bestuur in (sit venia
verbo :) "de Keet" ; vooral de receptie-registers
trokken de belangstelling! "Van Roda's Eigen
Erf" kwam met een extra-editie voor de dag.

In de avond overlijdt te Kerkrade dhI. Aloys
Bergstein, in de leeftijd van 9° jaar: in 1866
kwam hij als leerling te Rolduc.

25 Maart. Titelfeest van onze Kerk. Om
kwart voor een wordt in de Kerk een algemene
vergadering der congreganisten gehouden, waar-
onder MhI. Pop spreekt.

Te Roermond worden de nieuwe priesters
gewijd - wij hebben voor deze 12 oud-leer-
lingen van ons huis hartelijk gebeden. De Direc-
teur woont de plechtigneid in de Kathedraal bij.
De neomysten zullen ~t zeer op prijs gesteld
hebben, dat ze konden gewijd worden door
onzen Rsschop, die een lichte ongesteldheid te
boven was gekomen.

Na het eten is de voetbalcompetitie voort-
gezet met een wedstrijd tussen Limburgia I en
Minor IJ (6-3) en Sparta III-Klein-Rolduc
(I-I). De hele dag is het prachtig weer geweest!

26 Maart. In de kapel van de Zusters draagt
de neomyst Frans Hendriks uit Kerkrade, oud-
koster van Rolduc, met assistentie van zijn
Heeroom, onzen Directeur, en in aanwezigheid
van zijn familie zijn eerste H. Misoffer aan
God op.

's Middags sp.eelt in de competitie Ie klas
Minor I contra Sparta 1. Minor wint met 1-0.

28 Maart. DhI. Aloys Bergstein wordt onder
grote belangstelling ten grave gedragen: de
Directeur en enige Heren wonen de plechtig-
heden bij namens Rolduc, waar thans het derde
geslacht van deze familie studeert.

29 Maart. Een kleinigheid, maar toch de
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moeite waard om genoteerd te worden: van
middag vindt elke leerling aan tafel een tablet
vitamine-Co Zo'n tablet zal nu driemaal per
week verstrekt worden. De Directeur spreekt
de verwachting uit, dat de jongelui nu zullen
groeien als kool.

]0 Maart. Vanmiddag worden de grote kof-
fers ingepakt: dat brengt al enig idee van
vacantie.

Om 10 uur 's avonds wordt Mhr. Heynen
met spoed naar het Ziekenhuis gebracht in ver-
band met een acute blindedarmontsteking.

3I Maart. Luc Veeger gaat dezelfde weg met
dezelfde kwaal. Beide operaties lopen gelukkig
goed af.

's Middags begint de "compositie-dagorde".

I APril loopt de jeugd traditiegetrouw
"rechtsom" op de ijzeren weg.

2 APril, Palmzondag, zingt het koor de
mooie Matthaeus-passie van Pothast, wederom
onder grote belangstelling van oud-Rolduciens.

In werkelijk alle stilte heeft vandaag, naar
wij achteraf vernemen, de Vincentiusconferentie
in een plechtige vergadering haar eerste lustrum
gevierd. De Directeur heeft bij deze gelegenheid
het beschermheerschap over de verenigi~g aan-
genomen.

Om. 4 uur is er lijdensmeditatie en daarna
processie door de gangen, omdat het de eerste
Zondag van de maand is.

Het souper is om half-zeven en vanwege het
verzetten van de klok duurt het tot 8 uur : de

jongens hebben overigens niet de indruk, dat
ze meer kregen dan' anders.

3 APril. MhI. Metzemakers is weer ernstiger
ziek en wordt naar de infirmerie overgebracht.
Aan tafel verzoekt de Directeur voor hem te
bidden.

Dezer dagen hebben wij van den Inspecteur
der Kunstbescherming, DI. J. Kalf, een schrijven
ontvangen, dat de Directeur zal kunnen over-
leggen, indien men beslag zou willen leggen op
Rolduc. Er wordt in verklaard, dat Rolduc
- speciaal vanwege de Kerk - tot de voor-
naamste monumenten van ons land behoort;
op grond daarvan verzoekt DI. Kalf ons ge-



bouwencomplex niet voor andere doeleinden te
gebruiken, maar het in ieder opzicht te ontzien.
Door de "Hauptabteilung Wissenschaft, Volks-
bildung und Kulturpflege" wordt dit verzoek
ondersteund ("Das Ansuchen wird - soweit es
sich urn die Kirche und die kunsthistorisch
wichtigen alten Teile des Klostergebäudes han-
delt - vom Standpunkt der Denkmalpflege
aus befürwortet. gez. Dr. Plutzar"). Vervolgens
hebben wij van Dr. Kalf drie verklaringen ont-
vangen, die - ingelijst - vandaag worden op-
gehangen bij de ingang van het huis en van de
Kerk, en in de kruisgang bij de studiezalen.
Een en ander trekt nogal bekijks van de kant
van de jongens. Ook de burgemeester van Kerk-
rade heeft mededeling hiervan gekregen. Boven-
dien heeft Dr. Kalf den Directeur laten weten,
dat - indien dit schrijven niet voldoende zou
zijn om een ev. inbeslagneming of evacuatie
van Rolduc te voorkomen - de Directeur zich

tot hem kan wenden. Dr. Kalf zal dan bij hogere
instanties trachten het behoud van Rolduc te
bewerkstelligen.

Wij blijven bidden en hopen, dat dit alles
nooit nodig zal zijn.

S APril. De laatste dag van composities
en trimester!

Een zeer verdienstelijk en bekend Rolducien,
Professor Dr. Ferd. Sassen, Hoogleraar te Nij-
megen, viert vandaag in alle stilte zijn zilveren
Priesterfeest. Rolduc, dat hem dankbaar blijft
voor het vele goed, dat hij hier deed als leraar
(1919-1931) en ook daarna, bidt hem een lange,
vruchtbare voortzetting van zijn gewichtig
werk toe.

Om 4.15 wordt de rozenkrans gebeden en
daarna is er gelegenheid tot biechten en we
gaan vanavond vroeg naar bed, want

6 APril, Witte Donderdag, luidt om kwart
voor vijf de bel. In de kerk vieren we samen de
ceremoniën van deze eerste dag van het Tri-
duum Sacrum en dan gaan we blij op vacantie.

Prof. Sassen, die zoals gewoonlijk gisteravond
gearriveerd is om de laatste dagen van de Goede
Week in Rolduc mee te maken, wordt vanmid-

dag aan tafel door den Directeur gecomplimen-
teerd. De jubilaris, die wel wat verrast is door
deze huldiging, dankt en spreekt met nadruk
zijn liefde voor Rolduc nog weer eens uit.
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8 April. Gisteren en heden vieren de Heren,
die nog hier gebleven zijn, met de Zusters in
de kerk de mooie en zinrijke plechtigheden van
Goede Vrijdag en Paas-Zaterdag. Veel jonge
studerenden uit Kerkrade en omgeving zijn
mede aanwezig.

Mhr. Mètzemakers maakt het sinds enige
dagen weer veel beter.

Ir APril. Tegen 22.15 groot alarm. Het be-
kende geluid van de sirene van Herzogenrath
(in de Rolducse volksmond: de koe) ontbreekt
echter en is vervangen door een ander. Ook te
Rolduc wordt alarm gemaakt. Er is een grote
aanval op Aachen, vooral Burtscheid moet het
ontgelden. Omstreeks kwart over elf is het
voorbij - daarna kunnen wij een grote vuur-
gloed met een zwaar rookgordijn in die richting
waarnemen.

I4 APril. Vandaag krijgen we bericht van
de Fraters van Wittem, dat zij hun jaarlijks
bezoek aan Rolduc op Zaterdag in de Paasweek
niet kunnen brengen "wegens nieuwe inrichting
van het Huis" (het klooster werd nl. gedeeltelijk
in beslag genomen).

IS APril overlijdt te Maastricht onze oud-
leerling (1880-1886), de Zeereerwaarde Heer.
M. F. J. Brune, Oud-Directeur van het Bis-
schoppelijk Progymnasium te Venlo, Oud-Pas-
toor der Basiliek van O. L. Vrouw te Maastricht,
Officier in de Orde van Oranje Nassau, in de
leeftijd van ruim 76 jaar. Hij ruste in vrede.

20 APril. Tegen 2 uur 's nachts worden we
gewekt door het huis-alarm. Een zeer groot
aantal zware toestellen vliegen over Rolduc,
maar door de afweer-batterijen wordt niet ge-
schoten. Om half drie gaan we dan ook maar
weer naar bed. Hoofddoel van de aanval schijnt
Düsseldorf geweest te zijn.

22 APril. Het is een eentonig verhaal: ook
deze nacht moeten de vacantiebewoners van

Rolduc, overtuigd van het gevaarlijke van de
situatie, een gedeelte van hun nachtrust offeren
(aanval op München). .

23 APril. Te Koningsbosch overlijdt zeer
plotseling onze oud-leerling (1901-19II), de



Z. E. Heer Hubert Knops, die pastoor was
aldaar. Voor zijn pastoraat was de overledene
leraar en later prefect van het Bisschoppelijk
College te Weert. Dit sterfgeval is wel meer
tragisch, omdat Pastoor Knops nog maar zeer
kort ontslagen was uit het arrest, waarin hij een
maand ongeveer had doorgebracht. R.I.P.

25 APril. Na een vacantie met voortdurend
erg mooi weer begint het 3e trimester op een
gure regendag. 's Morgens worden op het station
in Groningen twee oudere leerlingen (Johan
Bos van Wehe en Wim Scholtens van Klooster-

buren) aangehouden en - naar wij later ver-
nemen - naar Amersfoort overgebracht. Nie-
mand kan de reden hiervan vermoeden!

Het station Hoensbroek zorgt ook nog voor
een verrassing: als de trein, waarmee onze
jongens reizen, daar stilstaat, rijdt een locomo-
tief met zo'n vaart er tegenop, dat het achterste
rijtuig flink beschadigd wordt. Vooral door
glasscherven worden enige jongens gelaedeerd.
Gelukkig loopt alles nogal goed af: een geval
van lichte hersenschudding is het ergste.

Mhr. Pastoor heeft afscheid genomen van
Rolduc. In zijn plaats is voor tijdelijk gekomen
Mhr. A.M. G. Zwitserlood. Mhr. Eck is voor

een operatie in het Ziekenhuis opgenomen.

26 APril begint de gewone dag, met "zomer-
orde" . In de namiddag houden wij Lof, omdat
het vandaag Beschermfeest van St. Jozef is.

Deze dag is niet alleen voor de Zusters, maar
ook voor heel Rolduc een gewichtige dag - spe-
ciaal in deze oorlogstijd: Moeder Casimira gaat
ons verlaten, omdat hier "haar tijd om is",
zoals dat heet. Zij is benoemd tot overste van
het St. Antonius-Gasthuis te Echt. Moeder

Casimira is een echte "Rolducienne", zij heeft
een uitgebreide staat van dienst in ons huis.
Als jonge zuster was zij hier werkzaam van
September 1897 (kort nadat de Kleine Zusters
van S. Joseph te Rolduc gekomen waren) tot
19°3. Op 3° April 1927 kwam zij terug als
Overste, tot 15 Mei 1932 ; en ten tweeden male
van 6 Mei 1935 tot heden. De leiding van de
Zusters en haar werk was aan deze rustige en
evenwichtige kloostervrouw wél toevertrouwd.
Rolduc blijft haar dankbaar - en ziet haar
slechts ongaarne vertrekken.

Dat neemt echter niet weg, dat wij Moeder
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Gratia, die tot nu toe overste van de Zusters

was in het Weerter College, van harte in ons
midden verwelkomen en haar een zegenrijk
bestuur toewensen.

's Nachts zitten we van half twee tot kwart

over twee in de schuilkelders, zodat we op

27 APril tot 7 uur mogen uitslapen, waarna
dan de lessen hedenmorgen maar 40 minuten
duren. Zo kunnen we toch op de gewone tijd
's middags gaan eten. Aan tafel deelt de Direc-
teur mede, dat hij telegrafisch de medewerking
gevraagd heeft van het Departement van On-
derwijs, om tot vrijlating van onze gearresteerde
Groningse leerlingen te geraken. Tot deze zelfde
intentie bidden wij samen de rozenkrans en
wordt morgenvroeg de Communauteitsmis op-
gedragen.

]0 APril. Hedenmiddag spreekt in de aula
minor Pater Dr. Fr. de Graaff S.J. op uitnodi-
ging van de K.A. voor de hoogste klassen over
Film en, Bioscoop. De uiteenzettingen worden
met veel aandacht en instemming gevolgd.

Het voetbalterrein beleeft intussen twee
wedstrijden: Limburgia I-Minor Ir: 8-0;
Sparta III-Minor III: 6-3. Voor Minor dus
wel een onfortuinlijke middag.

I Mei. Wij gaari deze maand oudergewoonte
Maria vereren en aanróepen als Koningin van
de vrede door een dagelijks Lof met rozenkrans
en een Marialiedje op het einde van het avond-
gebed.

Dezer .dagen is verschenen het 3e deel van
"Rodensia", door Dr. P. C. Boeren, "Leven en
denken in 't oudste Rolduc (n04-1300)",
Ernest van Aelst, Maastricht.

4 Mei. Tijdens de "wandeling" wordt Pan-
tarei voetbalkampioen in een wedstrijd tegen
Minor I (2-1). Proficiat!

7 Mei. Ondanks het onprettige weer wordt
er vanmiddag toch gevoetbald: Limburgia I
krijgt de kampioenstitel, doordat Minor II en
Sparta II gelijk spelen (4-4). Limburgia II.
wint met 7-2 van Klein-Rolduc.

Het is de eerste Zondag van de Meimaand
en daarom is er na het Lof Rozenkransprocessie
en na het souper gaan wij Maria even groeten
bij de grot in het bosquet.



8 Mei begint de H.B.S. (A en B) haar schrif-
telijk examen; 'n heel week lang zal het duren.
Veel succes wensen wij hun toe!

9 Mei wordt onder de eerste les een plechtige
Requiem-mis gezongen voor de overleden Direc-
teuren en Leraren van Rolduc. Na de Hoogmis
verricht de Directeur, met assistentie van de
Priesterleraren, de absoute.

Het wordt hard nodig, dat er regen komt
- tengevolge van de aanhoudende droogte zijn
onze vijvers ongeveer half leeg;

De leerlingen houden een collecte om H.H.
Missen te laten lezen voor de oorlogsslachtoffers,
vooral van ons eigen vaderland.

IO Mei: dat betekent het begin van reeds het
Se oorlogsjaar.Wij blijven vurig om vrede bidden.

OUD-PASTOOR H. ]ANSSENS t

Wij ontvangen bericht, dat te Maastricht is
overleden onze oud-leraar (1898-1924) Hubert
Janssens, rustend pastoor van Margraten. R.I.P.
Uit zijn testament blijkt zijn wens te Rolduc
begraven te worden.

I2 Mei arriveert het stoffelijk overschot van
Pastoor Janssens z.g. en
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IJ Mei wordt in onze kerk - in tegenwoor-
digheid van enige familieleden - door Mhr.
Pop de Uitvaartmis opgedragen: De Directeur
verricht daarna met assistentie van de Priester-
leraren de absoute en de begrafenis op het
kerkhof.

Mhr. Metzemakers' toestand is sinds gisteren
weer veel minder goed. Is dit nu het begin van
het einde?

De leerlingen van de H.B.S., die vandaag
hun schriftelijk examen beë~ndigen, gaan van-
middag thuis even uitrusten tot overmorgen.

I4 Mei. Het mooie weer van de laatste
weken is voorbij: de hele Zondag blijft het
regenen. Gelukkig, zeggen de landbouw-des-
kundigen in huis.

Voor de Hoogmis vraagt de Directeur gebed
voor Mhr. Metzemakers ; ook voor de les wordt
voor hem gebeden. Het gaat steeds achteruit
en 's avonds dient de Directeur hem voor de

2e keer het H. Oliesel toe. Wij bidden hartelijk,
dat God hem genadig moge ontvangen.

Na het Lof speelt de organist het mooie,
oude lied: "Wilt heden nu treden", ter plechtige
herdenking van allen, die in deze oorlog voor
ons vaderland gesneuveld zijn. Staande aan-
horen wij de aangrijpende melodie.

IS Mei. Om twee uur vannacht. overlijdt
Mhr. Metzemakers, kalm en zacht - Mhr.

Directeur en de ziekenzusters zijn bij het af-
sterven tegenwoordig.

Als wij 's morgens het droeve bericht horen,
gaat een stille rust over ons huis liggen. De
priesters dragen het H. Misoffer op voor de
zielerust van hun collega en de leerlingen sluiten
zich daarbij in vurig gebed aan. Dit gebed gaat
vooreerst, voor iedere les en studie, herhaald
worden tot a.s. Woensdag het stoffelijk over-
schot aan Rolduc's gewijde grond zal zijn toe-
vertrouwd.

Wij verliezen in Mhr. Metzemakers een blij-
moedigen, hulpvaardigen collega, een opge-
wekten en toegewijden leraar, die door zijn
leerlingen steeds gaarne werd aanhoord, bovenal
een eenvoudig en vroom priester. Ook als leider
van de sacristie en redacteur van het jaarboek
had hij vele verdiensten voor ons huis. Het is
passend dit laatste vooral te vermelden in deze
kroniek, die hij sinds de oorlogsdagen van Mei
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1940 (met onderbreking alleen van de tijd van
zijn ziekte) nauwgezet en ijverig heeft bijge-
houden tot Februari van dit jaar. Met moeite
slechts heeft hij dit werk afgestaan, zoals hij
gedurende geheel zijn ziekte voortdurend werd
beziggehouden door de zorg, dat hij zijn werk
niet kon volbrengen. Thans moge hij voorgoed
rusten in God.

In de loop van de middag wordt het voorste
gedeelte van de bibliotheek ingericht als rouw-
kamer - hier komt de overledene, bekleed met

en omringd van de tekenen zijner priesterlijke
waardigheid, rusten tot aan de begrafenisdag.

I6 Mei. Geheel de dag door komen collega's,
zusters, knechts en andere vrienden uit de buurt
even bidden in de chapelle ardente. Na het
diner defileren de leerlingen, onder het bidden
van de rozenkrans, langs de baar.

I7 Mei. Vandaag is het een echte biddag
in Rolduc. Het is de 3e Kruisdag en dus houden

wij evenals gisteren en eergisteren processie,
onder het zingen en bidden van de Allerheiligen-

litanie, om Gods zegen over het geestelijk en
tijdelijk welzijn van Rolduc af te smeken.

De Rogationes-mis wordt opgedragen temid-
den van de plechtige, grote rouw, waarin 'altaar
en priesterkoor reeds gehuld zijn.

Na de eerste twee lessen luidt dan de bel
voor de Uitvaart van Mhr. Metzemakers. De

jongens gaan naar de kerk - het stoffelijk
overschot is door de knechts in de kruisgang,
bij de grote trap neergezet. Daar wordt ook
de familie heengeleid en dan komen in lange
stoet, voorafgegaan door zangkoor en acolieten,
de priesters - collega's en talrijke vrienden -
de kist afhalen.

De plechtige Requiemmis wordt opgedragen
door den Z. E. Heer Directeur. De andere func-
ties worden vervuld door kla~genoten van den
overledene: Prof. J. Jansen van het Groot-
Seminarie is presbyter assistens, Drs. Eug. Hen-
nekens, leraar aan het Bisschoppelijk College
van Roermond, is diaken en de Z. E. Heer J.
H. Simonis, Pastoor van Nieuwenhagen, sub-
diaken. Na de H. Mis spreekt de Directeur een
kort afscheidswoord. Hij bedankt Mhr. Metze-



makers voor alles wat hij voor Rolduc deed
als leraar, in vele andere werkzaamheden,
bovenal als priester. Hij schildert de zware
lijdensgang van den overledene, wien de Voor-

zienigheid in zijn laatste levensjaren alles,waar
hij zo 'zeer van hield, ontnomen heeft. Tenslotte
vraagt hij dringend een hartelijk gebed voor
den ov6j;ledene."",'t

Daarnáwordt de absoute verricht, onder

assistentie van zovele priesters, waarna de
laatste gang door het huis aanvangt. Als zo vaak
:reeds in de afgelopen jaren speelt ons eigen
orkest het aangrijpende "Adieu Rolduc". Af-
wisselend gedragen door de knechts, Priester-
en leken leraren en leerlingen, wordt de kist
naar het kerkhof gebracht, waar de Directeur
de beaarding verricht. Tot slot van de droeve
plechtigheid spreekt de beste vriend van Mhr.
Metzemakers, Pastoor Jos. Janssen van Scharn
namens den overledene en zijn familie een
hartelijk dankwoord tot Rolduc en de velen,
die hem in zijn lange ziekte met zoveel zorgen
omringden.

's Namiddags zingen wij in de kerk samen
de 1ste Vespers van het feest van Jezus' Hemel-
vaart: het is een troostend besluit van deze

droeve dag - wij vertrouwen en bidden, dat
onze dierbare dode ook zijn eigen hemelvaart
thans moge beleven en vanuit de hemel met
vele anderen over Rolduc moge waken.

I8 Mei, Hemelvaartsdag. Om half elf wordt
de Hoogmis opgedragen, waaronder preek. Om
12 uur spreekt op uitnodiging van de Missie-
vereniging in de aula minor Pater Silvester
Dias O.F.M. (Brits-Indiër) over het Kaste-
wezen onder de Hindoes ~ een interessante
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voordracht, die met aandacht wordt gevolgd.
Na het souper hockeyt het Gym. tegen de

H.B.S. : 2-1.

I9 Mei ondergaat de 6e Gym. de examen-
vuurdoop : vandaag en morgen is het schriftelijk
eindexamen.

De Directeur is jarig en dus klappen we in
de eetzaal.

Aan het souper wordt bekend gemaakt, dat
er morgen "Schaesberg" is. Onverwacht, enthou-
siasme, na het avondgebed: "Donne nous un
beau jour".

20 Mei staan we om half acht op. Na het
ontbijt is er een wandeling langs de Kerkraadse
kapelletjes. Erg rustig verloopt deze niet, want
er zijn veel vliegmachines in de lucht, als de
wandeling een uurtje onderweg is. Men vlucht
dan naar de tunnel van het millioenenlijntje,
maar dan lijkt het gevaar weer voorbij. Kort
daarna is het voorgoed menens - in de Duitse
grensplaatsen en zelfs ook in Kerkrade is groot
alarm. De jongelui moeten in de huizen langs
de weg binnenvluchten (of allen dat erg vèrve-
lend vinden ?). Tegen half twaalf is men terug
in Rolduc1 waar de Directeur in de kerk (bij
de grot vindt men het te onzeker) de H. Mis
leest. Daarna is het Schaesbergs ,plateau" ge-
arrangeerd in de eetzaal.

's Middags is er studie en 's avonds' wordt
de bekercompetitie geopend met de wedstrijd
Sparta-Pantarei. Er is weer iets nieuws: onder
het zingen van een clublied en onder aanvoering
van een man-met-scheepsroeper rukken de
Sparta-supporters in gesloten colonne op naar
het gevechtsterrein. Even later verschijnen dan
in losse looppas de Spartanen zelf. Ondanks alles
verliest Sparta met 0-6.

Na de examens zijn de abituriënten van het
Gym. naar huis gegaan tot Maandagavond, om
te bekomen van de inspanning van de laatste
dagen.

2I Mei. Vanmiddag wordt de 1ste beker-
match van de 2de klasse gespeeld, Limburgia
I-Sparta II: 9-3.

Na het souper spreekt voor de oudere jongens
(3 hoogste klassen van Gym. en H.B.S.) in de
aula minor Pater H. Minderop S.]. over de
houding van den jongen ten opzichte van het



meisje: een mooie en gloedvolle uiteenzetting.
Tegelijkertijd ziet het voetbalveld in een

competitie-wedstrijd Klein-Rolduc van Minor
III verliezen met 6-0.

En tot besluit van de dag brengen we 's nachts
om I uur een half uurtje in de schuilkelders
door, zodat we

22 Mei mogen uitslapen tot 7 uur.

23 Mei bereikt ons het overlijdensbericht van
onzen oud-leerling (I930-I934) Ferdinand van
der Ham, vanwege zijp belangrijke, illegale
werkzaamheden op 2J-jarige leeftijd door de
Duitsers gefusilleerd op I6 of IJ Mei, waar-
schijnlijk in de duinen van Overveen. Moge
hij in God de vrede gevonden hebben, waar-
voor hij hier zijn leven gegeven heeft.

Morgen vieren wij al het Directeursfeest. In
verband daarmee is er geen wandeling vanavond,
maar kan men zich op de cour opgeven voor
de verschillende spelen. Daarna wordt er hevig
gerepeteerd voor het défilé.

I07

24 Mei staan we om half acht op. Om half
elf draagt de Directeur de plechtige Hoogmis
op om God te danken voor de wel zeer wonder- .
baarlijke bescherming, die Rolduc in deze tur-
bulente tijden mag ondervinden. Kwart voor
een is er bij zeer mooi weer het défilé. Voor
het eerst wordt hier het nieuwe courlied ge-
zongen (tekst en muziek van Steef van Amers-
foort). Van het diner valt te vermelden, dat het
zeer goed was (we krijgen allemaal een heuselijk
stuk vlees), dat er muziek gemaakt is door de
"ark van Noé", dat namens de Heren Mhr.
Castermans de rede gevoerd heeft en wel met
veel succes - kortom het is geslaagd.

Om half vier treden in de aula voor ons op
de Nachtegalen van Meerssen's Basiliek, onder
leiding van Kapelaan Huib Voncken. Evenals
de vorige keer oogsten ze veel succes.

N a het souper wordt dan de 2e bekermatch

gespeeld: Sparta I tegen Minor I: I-5. De
Spartanen zijn niet fortuinlijk dit jaar!

De nacht is niet zo prettig: twee keer zijn
we in de schuilkelders geweest, van ongeveer
I uur tot half twee en van 2 uur tot goed half
drie. Men zegt, dat o.a. Aken weer ernstig ge-
troffen is.

25 Mei slapen we in verband met deze nach-
telijke escapades uit t6t 8 uur. De hele dag is
gewijd aan sport en spel: Jour des jeux. Er is
gelukkig mooi weer en ook veel animo. .

N a het eten wordt met enige feestelijkheid



in de eiland-vijver een schip - door Gerard
Roelofs gebouwd op de werven van de Luva -
te water gelaten. Er is een heer met een hoge
hoed, die een toespraak houdt, er is "champag-

ne", er wordt een lint doorgeknipt: bevallig en
statig glijdt dan het schip van de helling. Groot
enthousiasme.

Na het souper verricht de Directeur de prijs-
uitdeling ; dit jaar zijn er alleen eetbare prijzen:
vlaas, jam, koek enz. Vooral op Klein-Rolduc
heeft de Provisor succes met dit experiment.

Als resultaten zijn deze dag verder te boeken:
twee bloeduitstortingen in de buurt van de enkel
en een flinke hoofdwond.

Evenals Dinsdagavond (23 Mei) spreekt van-
avond de Z. E. Heer Edm. Beel voor onze abi-

turiënten en geeft hun een inleiding in het
volle leven. En als we dan om halftien naar

bed gaan, hebben we een paar mooie dagen
achter de rug en beginnen we te denken aan
de examens!

27 Mei. Als we naar het Lof gaan, krijgen
we een prentje van Mhr. Metzemakers z.g.

Te Breda overlijdt onze oud-leerling (1881-
1885) Joh. Smits, mede-oprichter en president-
commissaris van de N.V. Rerbrouwerij "De Drie
Hoefijzers", Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau en Ridder in de Orde van Gregorius den
Grote. Hij bereikte de leeftijd van 75 jaar.
R.I.P.

's Nachts om half drie moeten we halsoverkop
naar de schuilkelders: het is echt angstig! Om
3 uur is het gevaar weer voorbij.

28 Mei. Hoogfeest van Pinksteren, in een
plotseling stralende zomer. In verband met het
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nachtelijk samenzijn slapen we tot 8 uur. Om
half elf is de solemnele Hoogmis. Het zangkoor
zingt de Missa undecima in honorem S. Henrici,
Imperatoris Confessoris van M. Haller. Het is
alles echt feestelijk.

Op de cour is er vandaag een bridge-drive
en 's middags eindigt de bekerfinale lste klas
met een 5-1 overwinning van Minor lover
Pantarei. Proficiat Minor!

29 Mei. Vandaag is het zelfs heel erg warm.
Zaterdagnacht schijnt in Duitsland een water-
leiding getroffen te zijn. Tengevolge daarvan
doet zich in Kerkrade, en vandaag ook te Rolduc
watergebrek gevoelen. En dat met zo'n hitte!

Na de Hoogmis en - omdat de spelers bij
dit eerste treffen door het luchtafweergeschut
verdreven worden - na het diner is er beker-

wedstrijd tussen Sparta IJ en Minor IJ (5-1).
Na het souper ontmoeten we elkaar in de

aula. "De Rookzaal presenteert. . . ." een licht
programma van kleine divertissement-nummer-
tjes. Men amuseert zich best.

]0 Mei overlijdt te Kerkrade in de leeftijd
van bijna 54 jaar dhr. Mathijs Everts (Leerling
Rolduc 1903-19°7), Directeur van de Amster-
damse Bank alhier, President-Commissaris van
"De Zuid-Limburger", Lid van het Kerkbestuur
van de St. Lambertus-parochie. Bovendien over-

lijdt vandaag in het Akademisch Ziekenhuis te



Utrecht na een kortstondige ziekte in de leeitijd
van 35 jaar onze oud-leerling (1922-1926)dhr.
Piet Hermans uit Maastricht. Voor beiden geldt
wel, dat het menselijkerwijze haast te vroeg is.
Wij bidden voor hun zielerüst.

Het is zo warm, dat de wandeling niet uit-
trekt: we brengen de avond door in het bosquet.
Intussen spreekt DI. Crobach uit Heerlen voor
de abituriënten.

3I Mei. Onder toezicht van de deskundigen
DI. J. P. Enklaar, gep. Kolonel der artillerie,
uit Delden (0.), Ir. J. A. R. Nagel van Voorburg
en DI. E. C. M. A. Batta, Oud-Referendaris

1e klas Departement van Justitie N.O.I., uit
Maastricht, beginnen de leerlingen van 5 H.B.S.-
B hun laatste examen voor het "Ad,ieu Rolduc".

's Avonds onder het Lof hernieuwt de Direc-

teur Rolduc's toewijding aan Onze Lieve Vrouw;
met een hartelijk Magnificat sluiten wij ons
daarbij aan.

Vandaag zijn 570 boeken de deur uitgegaan,
die onder de auspiciën van Mhr. Meys bij Heren
en jongens zijn verzameld voor de leesbiblio-
theken van het Buurthuizenwerk in Zuid-Lim-

burg, vooral voor Brunssum. Een mooi resultaat
van een sympathieke actie.

3 Juni. De H.B.S. heeft succes! Alle 16
'candidaten slagen. Het is een goed begin dit
jaar. Johan Bos, die nog steeds door de Duitsers
gevangen gehouden wordt, heeft op grond van
de bepaEngen over het nood-eindexamen en
omdat hij met Kerstmis een voldoende com-
positie gemaakt heeft, zijn papiertje thuis ge-
kregen. Wij hopen en blijven bidden, dat hij
- natuurlijk ook Wim Scholtens - spoedig
vrijgelaten moge worden.

Te Roermond worden in de Kapel in 't Zand
onze oud-leerlingen, 3e jaars-studenten van het
Groot-Seminarie, subdiaken gewijd - in de
geest vieren wij deze gelukkige dag met hen mee.

4 Juni is weer een bijzondere dag. Roda
Trinitati dicata bidt met innige smeking om
Gods bescherming: het is Drievuldigheids-
zondag. De Hoogmis wordt opgedragen als een
plechtig dankoffer voor al de genaden, die God
in 25 jaar geschonken heeft aan en in de Rol-
ducse Missievereniging, die vandaag haar jubi-
leum luisterrijk viert.
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Om 12 uur spreekt in de aula Dhr. van der
Does uit Heerlen, oud-post-directeur in Indië
over de hulp van de leken in het missiewerk:
het zijn eigenlijk zeer interessante en leerzame
mémoires, die de spreker smakelijk vertelt. De
Directeur wenst de jubilerende vereniging dan
geluk en dankt haar voor het vele mooie werk
van deze 25 jaar. Hij formuleert twee wensen
voor de toekomst: aandacht voor de missie

in ons eigen land, die thans weer zoveel meer
nodig zal zijn en hernieuwde aandacht voor de
hereniging der Kerken als een der voorwaarden
voor een vruchtbare missionering.

Onder het Lof wordt de gebruikelijke processie

gehouden van de 1ste Zondag van de maand
en daarna gaat in de aula, onder regie van Mhr.
Timmermal1s, Ghéon's stuk: De Drievoudige

Wijsheid van Vader Wang. Bij het begin van
de avond speelt het orkest "Adieu Rolduc"
als een posthume hulde aan Mhr. Metzemakers,
die in de oude aula zelf met succes veel stukken

regisseerde. .
N a het souper wordt de bekerfinale 2e klas

gespeeld: Sparta II wint met 2-1 van Lim-
burgia I en komt daarmee in het bezit van
deze voetbaltrofee. Voor de gehouden prognose-
wedstrijd ten bate van de missie was er vandaag
een overweldigende belangstelling. Of ook
iemand de uitslag goed geraden heeft ?

Wij worden vandaag van een grote angst
bevrijd: Rome wordt door de Duitsers 'zonder
vechten prijsgegeven, "teneinde het gevaar te
vermijden, dat dit oudste cultuurcentrum der
wereld in de rechtstreekse gevechtshandelingen
zou worden betrokken", aldus deelt het opper-
bevel van de weermacht mede. Of dit de enige
reden is ? Wij zijn dankbaar gestemd door dit
grote nieuws!

6 Juni. Hedenmorgen vertrekt na een 42-
jarig verblijf te Rolduc de Eerwaarde Zuster
Lina. Zij heeft zich als hoofdzuster in de keuken
buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor ons
huis. Onze beste wensen vergezellen haar naar
Echt.

Te Heerlen viert onze oud-leerling, thans o.a.
veterinair verzorger van de Rolducse veestapel,
dokter Jean Cremers zijn 25-jarig ambtsjubi-
leum. Wij wensen hem van harte nog vele
jaren toe. .

De hele dag door zijn er al geruchten geweest,



dat het nu toch inderdaad gebeurd is ; ze worden
telkens weer tegengesproken, mede misschien
ook omdat het zo ongelofelijk lijkt - en ten-
slotte blijkt het toch waar te zijn: de invasie
is begonnen!! Met spanning wachten we de
verdere loop van de gebeurtenissen af. De tel-
kens hèrhaalde vraag is : zou .dit lukken en zo
ja, zou het einde er dan spoedig zijn?

7 Juni. Hedenmiddag is het lesprogramma
van vandaag om 3 uur afgewerkt en dan begint
de uittocht van de Zuid-Limburgers, die op
half-trimester gaan. In verband met de invasie
worden enige leerlingen door de ouders afge-
haald en een paar andere telegrafisch naar huis
ontboden (na nader overleg zijn deze laatsten
toch niet vertrokken) ; overigens is de stemming
in huis volmaakt rustig.

8 Juni. Sacramentsdag en een verregende
uitgaansdag. De thuisblijvers amuseren zich op
allerlei manieren, o.a. met een bridge-drive en
een aula-voorstelling: "Gemengd Nieuws".
's Avonds komen de anderen, nat, maar toch
voldaan, weer thuis.

IO Juni. Het Gymnasium begint vandaag
zijn eindexamen, onder toezicht van de Hoog-
leraren DI. H. Wagenvoort (Utrecht), DI. C.
F. A. van Dam (Utrecht), Dr. L. E. J. Brouwer
(Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam) en
Dr. H. B. Dorgelo (Delft). Van de leraren is
Mhr. Geurts dit jaar voor het eerst examinator
voor Geschiedenis, als opvolger van MhI. Metze-
makers z.g. Het eerst komen de B-candidaten
onder het wetenschappelijk mes.

n Juni. Processiezondag. Na de plechtige
Hoogmis met uitstelling van het Allerheiligste
trekt onze processie in alle eenvoud door de
kruisgangen en over de cour. Het is een mooie
gedachte Ons Heer over de ijzeren weg te dragen,
waar de recreatie van de jongens zich voor een
belangrijk gedeelte afspeelt: het is alsof Christus
ook dit deel van ons leven komt zegenen en
heiligen. In de Kerk danken wij daarvoor door
een schallend Te Deum.

Na het diner speelt Minor IrI een competitie-
wedstrijd tegen Klein-Rolduc en wint met
3-I.

IlO

I2 Juni. Na een flinke regenperiode begint
het weer een beetje zomers te worden.

Om half zeven blijken 7 van de 8 B's te
zijn geslaagd; de achtste heeft herexamen. Good
luck wensen wij hem - en de anderen hartelijk
proficiat.

IJ Juni kunnen wij ook den acht sten B feli-
citeren: "Het gaat goed".

I4 Juni heeft de eerste groep Alpha's voor
100% succes: alle 8 candidaten slagen. Nu
hopen we maar op verder volledig succes.

IS Juni begint het boete-triduum, dat het
Hoogwaardig Nederlands Episcopaat heeft voor-
geschreven tot eerherstel aan het Goddelijk Hart
van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria
- en om God uitkomst te vragen in deze be-
narde tijden. 's Avonds zal er telkens Lof zijn
met Miserere, Rozenkrans en litanie van het
H. Hart van Jezus.

I6 Juni. Feest van het H. Hart. Om 10 uur
wordt de Hoogmis gezongen, waaronder de
predikant ons opwekt tot ernstige deelname aan
het boetetriduum en ook de wegen aanwijst,
waarop wij dat kunnen doen. Deze morgen is
dan verder vrij.

De tweede A-groep brengt het e~ eveneens
goed van af: alle zes slagen. Proficiat! Het
Gym doet het wel goed dit jaar!

I8 Juni. Vanmiddag wordt tot besluit van
het triduum om half drie het Allerheiligste ter
aanbidding uitgesteld. Er is een voortdurend,
treffend va-et-vient van jongelui en om 4.45
wordt het plechtig sluiting slof gecelebreerd,
waaronder de Directeur de toewijding van Rol-
duc aan het H. Hart van Jezus hernieuwt.

I9 Juni. De nieuwe week begint met iets
nieuws: in de recreatie tussen het ontbijt en
de eerste les houdt de 3de klas der H.B.S.
gymnastische ochtendoefeningen. Het is de
bedoeling, dat er veel aanhang komt uit de andere
klassen en dat men dit dan blijft volhouden.
Wij hopen van harte, dat het lukken zal.

De H.B.S.-A begint vandaag de mondelinge
eindexamens. Twee deskundigen hebben afge-
schreven, Mevrouw W. Schillemans-Kraetzer



van 's-Hertogenbosch en Jhr. W. M. E. C. von
Bose uit Arnhem. Alleen dhr. G. van Imbeek
uit Waalwijk is gekomen. In overleg met den
Inspecteur zijn nu verder aanwezig onze oud-
leraar, de Zeereerwaarde Heer Drs. Joh. Stein-
hardt en Dr. E. C. M. A. Batta uit Maastricht.

20 Juni. 3 H.B.S. wint! De aanhang begint
te komen. Zeker 1/3 van de cour doet vanmorgen
reeds mee aan de ochtendgymnastiek.

Onder de wandeling wint Concordia I de
beker van Klein-Rolduc met een 3-0 overwin-
ning op Unitas. Proficiat Gymnasiasten!

2I Juni. Een echt prettige Rolducse dag:
ongeveer de hele cour doet mee aan de morgen-
oefeningen .

Voor het diner krijgt de H.B.S.-A de uitslag:
weer allen geslaagd!

Vanwege het 100% succes dit jaar is er 's mid-
dags congé; een mooie wandeling, die in mars-
tempo op de cour eindigt. Voor de wandeling
is de grondslag gelegd voor een mogelijk nieuw
en aardig gebruik. De eind-examens verschijnen,
na een pieus bezoek aan het graf van wijlen
Mhr. Metzemakers, gepakt en gezakt op het
bordes van de cour en zingen daar hun Adieux
à Rolduc. Dan speech en bloemen van 4 H.B.S.-
A en tenslotte "Lève, Rolduc". De gelukkigen
vertrekken en de anderen blijven met wellicht
een tikje weemoed in het hart achter.

Ter ere van St. Aloysius, wiens feestdag het
vandaag is, zingen we samen een plechtig Lof.

24 Juni. Nu vanmorgen ook de philosophen
aan gymnastiek gaan doen, is het stel werkelijk
compleet en geldt alleen nog maar: volhouden!

Vandaag wordt Rolduc min of meer verrast
door de geboorte van een hertejong, dat veel
belangstelling trekt.

25 Juni. 2 Gym. zorgt voor een verrassing.
Onder leiding van Mhr. Ch. Janssen voeren in

de grote aula enige "amateurs" uit deze klas
een aardige een-act er op "De Prins op stap".
Het geval wordt in ruim 3 kwartier vlot en met
veel bravour af en toe - heel zeker met veel

succes afgewerkt. Bravo! en welke klas volgt?
Na het souper spreekt Pater H. Minderop S.].

voor de oudere jongelui over amusementspro-
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blemen, mogelijkheden en gevaren in de komen-
de vacantie. De enthousiaste uiteenzetting wordt
even enthousiast ontvangen!

26 Juni wordt Mhr. Geurts aangewezen als
redacteur van het Jaarboek, in opvolging van
Mhr. Metzemakers z.g. Mhr. Ch. Janssen zal
de zorg voor de boeken van de prijsuitdeling

oP. zich nemen.

27 Juni begint het eindexamen voor de semi-
naristen van 6 Gym.

Te Valkenburg overlijdt onze oud-leerling
Eduard Meussen, in de leeftijd van slechts 35
jaar (Rolduc 1923-1929). R.I.P.

29 Juni, het feest van de HH. Petrus en
en Paulus. Na de feestelijke Hoogmis wordt er
over de seminaristen vergaderd en ook deze
komen allen geslaagd "uit de bus". Proficiat!

's Middags en 's avonds blijft het voetbalveld
voortdurend bezet; de competitie 3de klas begint
en eindigt vandaag in deze wedstrijden: Lim-
burgia 2-Klein-Rolduc (3-1) ; Sparta 3-Mi-
nor 3 (0-4); Klein-Rolduc-Sparta 3 (3-1,
hulde aan de juniores op voetbalgebied 1.) In
de finale wordt Minor 3 met 7-2 de baas over
Limburgia 2 en daarmee dus kampioen!

]0 Juni. Het einde komt in zicht: voor
enige klassen begint reeds het overgangsexamen.

2Juli. Omdat het vandaag de eerste Zondag
van de maand is, houden wij onder het Lof
Rozenkransprocessie door de kruisgang. Na het
souper is er een attractie op het voetbalveld:
de "Luva" organiseert haar jaarlijks wedstrijd-
vliegen. Theo Jacobs en Ton van Leeuwen
komen als Iste en 2de van de start-toren af.

Er is veel, af en toe juichende belangstelling
en Mhr. Smits deelt de prijzen uit.

] Juli. Vandaag is het dan menens: na het
diner gaat de examen dagorde in.

7 Juli. Eerste Vrijdag van de maand - voor
velen is dat de aanleiding om geestelijkerwijze
de vacantieperiode voor te bereiden.

8 Juli. Om kwart voor tien wordt een
plechtige Requiemdienst gecelebreerd voor de



in deze oorlog gesneuvelde Rolduciens en fa-
milieleden van onze leerlingen.

Te kwart voor een kondigt het klass:eke spek-
takel het einde van de examens aan. De lange
tijd, die men nu nog op de uitslag moet wachten,
wordt 's middags wat verkort door een geva-
rieerd programma, dat de philosophen in de
aula verzorgen. Intussen zijn de Heren druk
met vergaderingen.

9 Juli. Om half elf wordt de solemnele
Hoogmis aan het einde van het schooljaar op-
gedragen en na afloop daarvan zet de Directeur,
geassisteerd door de Priesterleraren, een plechtig
Te Deum in tot dankzegging voor de vele ge-
naden, die Rolduc ook dit jaar weer ontvangen
heeft .
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In de middag geeft Mhr. Nico Zeyen Jr. een

welgeslaagd en met veel belangst elling aanhoord

orgelconcert: Na het Lof is er dan eindelijk
"uitslag" met veel goed en droevig, verwacht
en onverwacht nieuws; en om kwart voor acht

in de aula, de prijsuitdeling, aan het slot waar-
van in een hartelijke toespraak de Directeur
namens de leraren allen een behouden thuis-

komst (in verband met het beschieten van de

treinen) en een prettige vacantie toewenst.

IO Juli. Vacantie! De meeste Zeeuwen zijn
gistermiddag al vertrokken, in alle vroegte ver-
trekken vanmorgen de Noordelijke provincies
en omstreeks 7 uur is de grote uittocht - Rolduc
is plotseling zeer stil en leeg. . . .



PRIJS UITDELING
SCHOOLJAAR 1943-1944

Hebben met goed gevolg afgelegd:
I. Het toelatingsexamentot de Studieder Phitosophie,

Alle leerlingen van de 6e klas van het Seminarie:

Piet Benders, van Heerlen. Ben Heijnens, van Maastricht.
Pierre Cobben, van Maastricht. Wim van Kempen, van Leunen
George Crolla, van Valkenburg (L.). Piet Lemmen, van Venray.
Ben Goumans, van Venray. André Schröder, van Heerlen.
Harry Haas, van Schaesberg. Peter Wiertz, van Schaesberg.

(Venray).

11. Het Eindexamen van het Gymnasium,

Alle leerlingen van de hoogste klas:
Afd. A.

Piet Benders, van Heer~.
George Crolla, van ValKenburg (L.).
Ben Goumans, van Venray.
Harry Haas, van Schaesberg.
Godfried Hermesdorf, van Nijmegen.
Wim Heyltjes, van Kerkrade.
Ben Heijnens, van Maastricht.
Wim van Kempen, van Leunen (Venray).
René van Neer, van Maastricht.

lrving Plantz, van Willemstad (Curaçao).
Kees Rood, van Bovenkarspel.
Roeland Scholtens, van Deventer.
André Schröder, van Heerlen.
Joseph Vijgen, van Schaesberg.
Hans Wiertz, van Kerkrade.
Peter Wiertz, van Schaesberg.

111. Het Eindexamen van de Hogere Burgerschool, afd. A.,
Alle leerlingen van de hoogste klas:

Herman Claerhoudt, van Sluis. Egbert Ruijs, van Woerden.
Gerd Coenen, van Uden. Wim Scholtens, van Sappemeer.
Piet Huberts, van Harderwijk. Henri Tops, van Heer.
Nol Janssen, van Nijmegen. Jacques van Vlerken, van Boxtel.
Eduard van der Mast, van Heerlen. Joseph Werry, van Spekholzerheide
Lucien Paes, van Nijmegen. (Kerkrade).
Rudolf Philips, van Valkenburg (L.). Nico van Wersch, van Simpelveld.

Afd. B.

Wim Adriaansens, van Walsoorden
(Hontenisse).

Henri Baggen, van Schinveld.
Leo Elders, van Bovenkarspel.
Willy de Groot, van Gennep.
Herman Humme, van Gennep.
Leo van Pol, van Buggenum.
WiJlem Schneider, van Delden.

Frans Verhey, van Didam.

IV. Het Eindexamen van de Hogere Burgerschool, afd. B.,

Alle leerlingen van de hoogste klas:

Joseph van de Boel, van Thorn. Willem Bour, van Heerlen.
Johan Bos, van Wehe (Leens). Antoine de Bruyckere, van Oostburg.



Werner Buck, van Bleyerheide (Kerkrade).
Jan Cremers, van Heerlen.
Joseph Geelen, van Kerkrade.
Hein van Hapert, van Eindhoven.
Willy van Heeswijk, van Best.
Frans von Hoegen, van Kerkrade.
Leo Huberts, van Harderwijk.

II4

Rolf Kasper, van Tandjoengenim
Hein Leuriissen, van Nuth.
Noël Ramakers, van Sittard.
Theo van Rens, van Weert.
Huib van de Stadt, van Brassan
Frans van Waes, van Westdorpe.

(Sum.).

(Java).

ALGEMENE PRIJZEN
Seminarie

TWEEDE JAAR.
Jan Henkens, van Weert.

EERSTE JAAR.
Joseph Moonen, van Hulsberg.

Seminarie-Gymnasi urn

VIJFDE KLAS.
Joseph Frantzen, van Kerkrade.
Peter Bergstein, van Nijmegen.
Laurent Schneider, van Delden.

VIERDE KLAS.
Nico Sprokel, van Kerkrade.

DERDE KLAS.
Jan Pierik, van Terborg.
Denis Kallen, van Noorbeek.

TWEEDE KLAS.
Iste Afd.

Ton van Leeuwen, van Haarlem.
Louis Rompen, van Mamelis (Vaals).

2de Afd.
Ben Stassen , van Weert.

EERSTE KLAS.
Iste Afd.

Hendrik Bröcheler, van Vaals.
2de Afd.

Ben Veraart, van Kerkrade.
Jozef Notermans, van Kerkrade.

Hogere Burgerschool
VIERDE KLAS A.

Vacat.
VIERDE KLAS B.

Iste Afd.
Joseph Bögels, van Rumpen (Brunssum).

2de Afd.
Frans Pluym, van Westdorpe.

DERDE KLAS.
Sjef Verschuren, van Loon op Zand.
Harry van der Sterren, van Mill.

TWEEDE KLAS.
Iste Afd.

Frans Oosterholt, van Groenlo.

2de Afd.
Wim Riksen, van Dongen.
Ed Ruijter, van Arnhem.

EERSTE KLAS.
Iste Afd.

André Louwers, van Uden.
Nico van den Hemel, van Sas van Gent.

2de Afd.

Theo Maessen, van Neerbeek (Beek-L.).
Theo Bögels, van Rumpen (Brunssum).

Voorbereidende Klas.

Ernest Slenter, van Noorbeek.

Seminarie

TWEEDE JAAR.

Jan Henkens, van Weert.
Alg. pr., Ie pro psych., Ie pro biol., ze pro kerk.

gesch., ze pro theod., ze pr. crit., ze pro sociol.,
ze pr. kerk. adm., 3e pr. eth., 4e pr. bijb. gesch.

ge verm. gew. wel.

Piet Coenen, van Rogge!.
Ie pro kerk. gesch., Ie pr. crit., Ie pr. socioI,.

ze pr. biol., 3e pro bijb. gesch., 3e pro psych., 3e
pr. eth.

Ie verm. theod.

Sjef Narinx, van Wijk (Maastricht).
Ie pr. kerk. adm., ze pro psych., 3e pr. eth..

3e pr. sociol., 3e pr. gew. wel., 4e pro kerk. gesch,
Ie verm. biol., se verm. crit., 6e verm. bijb.

gesch.

Jan Bonnemayers, van Maastricht.
Ie pro theod., Ie pr. eth., 3e pro arch., 6e pro

sociol.
ze verm. psych., se verm. crit.



Hubert Meessen, van Wylré.
ze pro eth., 4e pro bijb. gesch., 6e pro kerk. gesch.
Ie verm. crit., 4e verm. psych., ge verm. gew.

wel.

Joseph Robbertz, van Kerkrade.
ze pr. theod., 3e pro eth., 6e pro bijb. gesch.
ze verm. psych., se verm. crit.

Tienes Niessen, van Echt.
ze pro arch., 3e pro crit., pr. 4 verm.
ze verm. eth., 3e verm. kerk. gesch., 3e verm.

gew. wel., 4e verm. sociol.

Jean Wijsen, van Maastricht.
3e pr. gew. wel., pr. S verm.
Ie verm. crit., Ie verm. kerk. adm., 6e verm.

kerk. gesch., Se verm. bijb. gesch., Ioe verm. sociol.

Joseph Mertens, van Mechelen (Wittem).
3e pro kerk. gesch., pro 4 verm.
Ie verm. bijb. gesch., ze verm. kerk. adm., 4e

verm. arch., se verm. gew. wel.

Joseph Leën, van Ospel.
6e pr. bijb. gesch., pro 4 verm.
Ie verm. theod., Ie verm. sociol., ze verm. eth.,

7e verm. kerk. gesch.
Hans Boumans, van Heerlen.

pro S verm.
Ie verm. psych., ze verm. biol., ze verm. kerk.

adm., 4e verm. theod., ge verm. gew. wel.

Hubert Vroomen, van Schinnen.
pro S verm.
Ie verm. gew. wel., 3e verm. arch., 4e verm.

kerk. adm., 6e verm. psych., Se verm. bijb. gesch.

Paul Sljwa, van Kerkrade.
pro S verm.
ze verm. arch., 3e verm. theod., 4e verm. biol.,

7e verm. kerk. gesch., ge verm. gew. we!.

Joseph Schijns, van Hoensbroek.
Ie verm. crit., 3e verm. bio!., 4e verm. sociol.

Piet Hanrath, van Venlo.
Ie verm. eth., 4everm. kerk. gesch.,se verm. crit.

Piet Pörteners, van Bom.
ze verm. eth., se verm. theod., 6e verm. psych.

Leo van der Meulen, van Kerkrade.
4e verm. crit., 7e verm. kerk. gesch.

Hein van der Zander, van Schinveld.
se verm. psych., Ioe verm. sociol.

Leo Haanen, van Venlo.
se verm. arch., Ioe verm. sociol.

EERSTE JAAR.

Joseph Moonen, van Hulsberg.
Alg. pr., Ie pr. log., IC pr. onto!., IC pr. eth.,

Ie pro arch., Ie pro gew. wel., 6e pro bijb. gesch.,
6e pr. kerk. gcsch., 6e pr. cosmol.

Ie verm. socio!., 3e verm. kerk. muz.

Piet van den Baar, van Sittard.

Ie pro bijb. gesch., Ie pro log., Ie pr. cosmoL,
Ie pro gew. wel., zc pr. eth., se pro ontol.

zc verm. kerk. gesch., 4C verm. kerk. muz.,
7c vcrm. socio!.

lI5

Jan Lenders, van Kessel.
IC pro log., zc pr. bijb. gcsch., ze pro cosmol.,

3e pro onto!., Sc pro gew. wel., 6e pro kerk. gesch.
ze verm. eth., 3e verm. sociol.

Harry Okhuysen, van Venlo.
ze pr. cosmo!., ze pr. onto!., 4e pro kerk. gesch.
7C verm. socio!., Se verm. bijb. gesch.

Matthieu Lemmen, van Meterik (Horst).
4e pr. ontol., 4C pro eth., 6e pro cosmol.
4e verm. log., 6e verm. bijb. gesch.

Ben Janssen, van Meterik (Horst).
4e pr. log., se pr. onto!., 6e pr. bijb. gesch.
zc verm. cosmol., 7e verm. sociol.

Harry Coenen, van Sittard.
4e pro socio!., se pro cosmol., pr. S verm.
Ie verm. arch., 3C vcrm. ontol., 7e verm. kerk.

gesch., IIe vcrm. log., IIe verm. eth.

Guus Janssen, van Roermond.
3e pro kerk. muz., 4e pr. cosmol.
Se vcrm. onto!., IIe verm. log.

Jan van Ratingen, van Sittard.
Ie pr. kerk. muz., pr. 6 vcrm.
Ie verm. log., ze verm. bijb. gesch., 4C vcrm.

sociol., se verm. gew. wel., IIe verm. cos mol. ,
IIe verm. eth.

Joseph Quaedvlieg, van Noorbeek.
4e pro eth., pr. S verm.
Ie verm. kerk. gesch., Ie verm. log., Ie verm.

cosmo!., ze verm. onto!., se verm. bijb. gesch.
Henny Steememan, van Venray.

4e pr. eth., pro 4 verm.
Ie verm. gew.wel., 4everm. bijb. gesch., se verm.

cosmo!., se vcrm. onto!.

Jan Diederen, van Schinveld.
3C pro kerk. muz.
Ie verm. ontol., 3e verm. cosmol., se verm. cth.

Jo Simons, van Maastricht.
ze pro kerk. muz.
4C verm. eth., ge verm. log.

Frits van Tuel, van Weert.
6c pr. log.
se verm. gcw. wel., Ioe verm. eth.

Martin Bauwens, van Meerssen.
pro S verm.
3C verm. bijb. gesch., 7e verm. cosmo!., 7e verm.

eth., ge verm. log., ge verm. onto!.
Hub. Hamers, van Maastricht.

pro 4 vcrm.
IC verm. cth., se verm. gew. wel., 6e vcrm. on-

tol., Se verm. bijb. gesch.

Chris Henkens, van Weert.
pro 4 vcrm.
Ie verm. kcrk. muz., Sc verm. log., Se verm.

eth., IIC verm. cosmo!.

Guus Janssens, van Roermond.
pro 4 vcrm.
ze verm. eth., 4e verm. cosmol., IIe verm. log.,

Ize vcrm. onto!.



Frits Adams, van Hunsel.
pro 4 verm.
4e verm. onto!., 7e verm. kerk. gesch., 7e verm.

cosmol., ne verm. log.
Martin Lücker, van Heerlen.

pro 4 verm.
7e verm. log., Se verm. bijb. gesch., ge verm.

gew. weL, rre verm. cosmol.
Henri van Sloun, van Bom.

pr. 4 verm.
7e verm. cosmol., ge verm. eth., ne verm. log.,

ne verm. ontol.

Piet Vullinghs, van Sevenum.
ze verm. kerk. muz.

Charles Frijns, van Limmel (Maastricht).
4e verm. kerk. muz.

Jos de Munnik, van Bergen op Zoom.
6e verm. cosmol.

Ben Gerardts, van Meterik (Horst).
Se verm. bijb. gesch.

Chris Bruijnen, van Grubbenvorst.
ge verm. gew. wel.

Hubert Houben, van Heerlen.
r re verm. cosmol.

Seminarie-Gymnasium

VIJFDE KLAS.

Joseph Franlzen, van Kerkrade.
Alg. pr., pr. fr., pro stelk., pro meetk. A en E,

pr. an. mtk. en trigon., pro nat. E, pr. scheik.,
pr. nat. hist., ze pr. gesch., ze pro aardr., pr. 5
verm.

re verm. lat., re verm. hoogd., verm. eng., 3e
verm. ned., 4e verm. godsd.

Peter Bergstein, van Nijmegen.
Alg. pr., pr. eng., ze pr. lat., pro 7 verm.
verm. gr., re verm. aardr., verm. stelk. E, re

verm. meetk. A en E, verm. an. mtk. en trigon.,
ze verm. nat. E, 3e verm. hoogd.

Laurent Schneider, van Delden,
Alg. pr., pr. fr. , ze pro gesch., pr. 6 verm.
re verm. ned., verm. eng., re verm. nat. A,

ze verm. aardr., 3e verm. lat., 4e verm. godsd.

Jaseph Ruiters, van Kerkrade.
re pr. lat., re pr. ned., pro nat. A, ze pro gesch.
re verm. godsd., ze verm. cult. gesch., 4e verm.

hoogd.

Jan Augustus, van Kerkrade,
re pro hoogd., pr. eng., ze pro ned.
re verm. fr., verm. gesch.

Matthieu Knaps, van Simpelveld.
re pr. godsd., re pro gesch.
verm. gr., re verm. cult. gesch., 4e verm. ned.

Frans Huijts, van Vaerendaal.
pro gr.
ze verm. lat.

n6

Jan Castro, van Maastricht.
pr. cult. gesch.
ze verm. nat. A.

Nico Bergstein, van Kerkrade.
re pro aardr.
3e verm. godsd.

Guy Widdershoven, van Hoensbroek.
pro 5 verm.
re verm. nat. hist., ze verm. ned., ze verm.

hoogd., ze verm. meetk. A en E, 3e verm. aardr.

Steef van Amersfoort, van Den Helder.
re verm. nat. E, re verm. scheik., ze verm. fr.

Alfons Crijns, van Voerendaal.
re verm. godsd., verm. hoogd.

Hubert Penders, van Vaerendaal.

verm. godsd.

Guus Poyck, van Kerkrade.
verm. gesch.

Jan Cobben, van Beek (L.).
ze verm. nat. hist.

Johan Crapels, van Vaesrade (Nuih).
4e verm. aardr.

VIERDE KLAS.

Nico Sprokel, van Kerkrade.

Alg. pr., pr. gr., re pr. lat., pr. ned., pr. fr.,
pro hoogd., pro eng., pr. gesch., pro stelk., pro nat.,
ze pro godsd., pr. 4 verm.

re verm. aardr., re verm. meetk., re verm.
scheik., re verm. handt.

J aop Bergsma, van Rotterdam.

. pr. aardr., ze pr. lat., pro ro verm.
verm. gr., verm. ned., re verm. fr., re verm.

hoogd., re verm. eng., verm. stelk., verm. nat.,
ze verm. gesch., ze verm. meetk., ze verm. scheik.

Kees Gomen, van Den Hout.

re pro godsd., pro nat.
verm. gr., re verm. lat., ze verm. scheik.

Jan Drenth, van Kerkrade.
pro scheik., pro 6 verm.
re verm. gesch., verm. stelk., venn. nat., ze

verm. aardr., ze verm. meetk., 4e verm. godsd.

Guus Dohmen, van Kerkrade.

pro handt.

Jo Matti, van Kerkrade.
ze verm. handt., ze verm. fr., 3e verm. lat.

Harry Huntjens, van Valken burg (L.).
ze verm. godsd., ze verm. eng.

Willy Ploemen, van Mechelen (Wittem).
verm. meetk., 3e verm. godsd.



Jan Essink, van Oldenzaal.
re verm. godsd.

Joseph Buek, van Bleyerheide (Kerkrade).
ze verm. lat.

Jan van Werseh, van Kerkrade.
ze verm. hoogd.

DERDE KLAS.

Jan P~erik, van Terborg.

Alg. pr., pro gr., re pro fr. , re pro hoogd., re pr.
eng., pro gesch., pr. stelk., pro meetk., re pro nat.,
ze pro lat.

re verm. aardr., ze verm. godsd.

Denis Kallen, van Noorbeek.

Alg. pr., pro godsd., pro gr., re pr. lat., re pr.
ned., pro gesch., re pro aardr., ze pr. fr., ze pro
hoogd.

re verm. handt., 3e verm. nat., 4e verm. eng.

Jacques Held, van Bleyerhe;de (Kerkrade).

pro godsd., ze pro aardr., ze pro nat., pro 9 verm.
re verm. gr., verm. stelk., verm. meetk., ze

verm. fr., ze verm. eng., ze verm. handt., 3e verm.
hoogd., 3e verm. gesch., se verm. lat.

Servais Janssens, van Schaesberg.
pro handt.
re verm. hoogd., 3e verm. eng.

Hein Lau, van Schoorl (N.-H.).
ze pro ned.
ze verm. nat.

Leo Michels, van Terwinselen.

ze pro eng.

Gerard Vijgen, van Ubach over Warms.

pro S verm.
re verm. lat., re verm. fr., ze verm. gesch., 3e

verm. gr., 4e verm. godsd.

Willy HuIsman, van Welten (Heerlen).
pro S verm.
re verrn. godsd., 3e verm. lat., 3e verm. gesch.,

3e verm. aardr., 4e verm. hoogd.

Herman Barree, van Groningen.
pro 4 verm.
re verm. eng., re verm. nat., ze verm. lat., 4e

verm. gr.

Wim Oomen, van Den Hout.

ze verrn. gr., 4e verrn. aardr., 4e verm. nat.

Fred van de Weyer, van Maastricht.
ze verm. aardr.

Jos Widdershoven, van Hoensbroek.
3e verrn. fr.

Bernard Batenburg, van Zeist.
4e verm. lat.

lIJ

Lambert Vullinghs, van Sevenum.
6e verm. lat.

TWEEDE KLAS.

Iste Afd.

Ton van Leeuwen, van Haarlem.

Alg. pr., pro fr., pro stelk., pro meetk.,
verm.

verm. alg. gesch., re verm. aardr., ze
ned., 3e verm. godsd., 3e verm. lat.

Louis Rompen, van Mamelis (Vaals).

Alg. pr., pr. vad. gesch., ze pro lat., pro S verm.
re verm. gr., re verm. hoogd., verm. alg. gesch.,

ze verm. aardr., 4e verm. godsd.

pr. S

verm.

Gerrie Golstein, van Kerkrade.

pro godsd., pro kerk. gesch., pro alg.
aardr., pro nat. hist.

verrn. vad. gesch., verm. meetk.

Kees van de Kar, van Beek (N.-BL).

pro godsd., pro gr., pro vad. gesch., pro alg. gesch.
ze verm. kerk. gesch., ze verm. lat., ze verm.

hoogd.

Joseph Bary, van Leeuwarden.

re pro lat., pro ned.
re verm. kerk. gesch.

Joseph Knubben, van Brunssum.

pro hoogd.
ze verm. fr.

gesch., pr.

Theo Jaspers, van Klimmen.

pro 7 verm.
re verm. godsd., re verm. fr., verm. vad. gesch.,

verm. stelk., verrn. meetk., ze verm. kerk,' gesch.,
ze verm. nat. hist.

Paul Berger, van Terwinselen.

pro 6 verm.
re verm. lat., re verm. ned., re verm. nat. hist.,

re verm. handt., ze verm. godsd., ze verm. gr.

Karel Thijs, van Tilburg.
ze verrn. handt.

zde Afd.

Ben Stassen, van Weert.

Alg. pr., pr. kerk. gesch.,
pro ned., pr. fr. , pr. hoogd.,
alg. gesch., ze pro godsd.

ze verm. aardr., ze verm.

pro gr., re pro lat.,
pro vad. gesch., pr.

nat. hist.

Hubert Vliexs, van Simpelveld.
re pro godsd., pro vad. gesch., pro aardr., pr. S

verm.
re verm. kerk. gesch., verm. rneetk., ze verrn.

alg. gesch., ze verm. handt., 3e verm. lat.

Matthieu Waelen, van Kerkrade.

pro stelk., pro handt., ze pro lat., pro S verm.
re verrn. gr., re verm. ned., re verm. fr., re

verm. hoogd., verm. meetk.



Jan Paulussen, van Bergeijk.
pr. vad. gesch., pro nat. hist.
Ie verm. godsd., Ie verm. alg. gesch., Ie verm.

aardr.

Oswald Verhaak, van Breda.
pro meetk.
verm. stelk., ze verm. godsd., ze verm. ned.

Kees Ruijs, van Woerden.
pro 4 verm.
Ie verm. lat., ze verm. gr., ze verm. fr., ze verm.

kerk. gesch.

Gerard Reijgersberg, van Wateringen.
ze verm. lat., 3e verm. godsd.

Léon van Neer, van Maastricht.
Ie verm. nat.hist.

Rudy van Rooyen, van Amsterdam.
Ie verm. handt.

Joseph Botterweck, van Mechelen (Wittem).
ze verm. hoogd.

Theo van Ruitenbeek, van 's-Gravenhage.
4e verm. godsd.

Jacques Nelissen, van Belt rum.
4e verm. lat.

EERSTE KLAS.

Iste Afd.

Hendrik Bröcheler, van Vaals.
Alg. pr., pro bijb. gesch., Ie pro lat., Ie pro

hoogd., Ie pro gesch., Ie pr. aardr., ze pro godsd.,
ze pr. ned.

3de verm. stelk.

Wim Engelen, van Belfeld.
pro bijb. gesch., Ie pro voordr., ze pro gesch., 3e

pJ. lat., pro 6 verm.
Ie verm. godsd., Ie verm. aardr., Ie verm.

handt., ze verm. hoogd., ze verm. nat. hist., 3e
verm. ned.

Floor Garritsen, van Keulen.
Ie pro godsd., ze pro hoogd., ze pro aardr., ze

pro nat. hist.
Ie verm. gesch., ze verm. handt.

Frans Franken, van Gulpen.
Ie pro nat. hist., 3e pr. godsd., pro 7 verm.
Ie verm. bijb. gesch., Ie verm. ned., ze verm.

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

Fons van de Kar, van Beek (N.-Br.).
Ie pro ned., ze pr. lat., pro 4 verm.
Ie verm. hoogd., Ie verm. stelk., Ie verm. nat.

hist., 3e verm. aardr.

Theo de Goede, van Soesterberg.
Ie pro stelk., pr. S verm.
ze verm. bijb. gesch., ze verm. ned., 3e verm.

nat. hist., 4e verm. godsd., 6e verm. lat.

nS

Walt er Oomen, van Den Hout.

ze pr. stelk.
ze verm. godsd., ze verm. gesch., 3e verm. lat.

Hubert Hermans, van Schinnen.
pro handt.

Arthur Crijns, van Rumpen (Brunssum).
pr. 4 vernL
ze verm. lat., 4e verm. gesch., 4e verm. aardr.,

4e verm. nat. hist.

Jan Willem Koch, van Zuilen.
Ie verm. lat., 3e verm. voordr.

Leo Habets, van Gronsveld.

3e verm. bijb. gesch., se verm. godsd.

Gaston Sluijsmans, van Margraten.
ze verm. stelk.

Frans Weijenborg, van Lichtenvoorde.
3e verm. godsd.

Lodewijk van den Berg, van Sluiskil.
3e verm. hoogd.

Willy Janssen, van Vijlen (Vaals).
4e verm. lat.

Frans van Heeswijk, van Best.
4e verm. ned.

Gerard Brenninkmeijer, van Lichtenvoorde.
4e verm. voordr.

zde Afd.

Ben Ver aart , van Kerkrade.

Alg. pr., Ie pro ned., pro gesch., ze pro bijb.
gesch., ze pro lat., ze pro hoogd., ze pro aardr., ze
pro stelk., ze pro nat. hist.

Ie verm. godsd.

Jozef Notermans, van Kerkrade.

Alg. pr., Ie pro godsd., Ie pro bijb. gesch., Ie
pro lat., Ie pr. hoogd., ze pro handt.

Ie verm. nat. hist., ze verm. ned., ze verm. gesch.

Piet van Stratum, van Horst.

pro gesch., Ie pro aardr., pr. 6 verm.
Ie verm. lat., Ie verm. ned., Ie verm. stelk.,

ze verm. bijb. gesch., 3e verm. godsd., 3e verm.
nat. hist.

Jan Senden, van Bocholz (L.).

Ie pro nat. hist., 3e pr. lat., pro 4 verm.
Ie verm. aardr., ze verm. godsd., 3e verm. ned.,

4e verm. stelk.

Jo Snijders, van Kerkrade.

Ie pr. stelk., pro 6 verm.
Ie verm. bijb. gesch., Ie verm. hoogd., 3e verm.

gesch., 4e verm. godsd., 4e verm. aardr., se verm.
lat.



Jan Uiterwijk, van 's-Gravenhage.
ze pr. ned., pro 4 verm.
re verm. gesch., ze verm. hoogd.,

voordr., 4e verm. bijb. gesch.

Eugène Lemlijn, van Noorbeek.
ze pr. ned., pro 4 verm.
ze verm. stelk., 3e verm. hoogd., 4e verm.

gesch., 6e verm. lat.

Jan Martens, van Hoensbroek.
ze pro godsd.
ze verm. nat. hist., 3e verm. lat., 3e verm. stelk.

Pierre Vijgen, van Kerkrade.
re pr. handt.
3e verm. ned.

ze verm.

Willy Snackers, van Eygelshoven.
pro 4 verm.
verm. handt., 3e verm. bijb.

lat., 4e verm. hoogd.

Henk Ruijs, van Woerden.
ze verm. lat.

gesch., 4e verm.

Piet Obbema, van Sneek.
3e verm. aardr.

Hogere BurgerschoolJ-

VIÈ:R~E KLAS A.

Victor Savelkoul, v~n Geleen.

pr. godsd., pre néd., pr. econ., pro staatsinr.
re verm. aardr~'

André Rijcken, van Brielle.
pro gesch., pr. aardr., pro fin. rek., pr. 4 verm.
re verm. godsd., re verm. ned., verm. staatsinr.,

verm. scheik.

André van Alphen, van Den Helder.

pro org. en techno V. d. handel en H.-rek., pr.
4 verm.

verm. bedrijfsh. en boekh., verm. recht v.
maatsch. verk., verm. staatsinr., ze verm. gesch.

Eduard Largperti, van Maastricht.
verm. econ., re verm. gesch., verm. fin. rek.,

verm. scheik., ze verm. godsd., ze verm. ned.,
ze verm. aardr.

Jérome van Rie, van Aardenburg.
ze verm. eng.

VIERDE KLAS B.

Iste Afd.

Joseph Bögels, van Rumpeil (Brunssum).
Alg. pr., pro nat., pro scheik., pro aardr., pr. fr. ,

pro eng., pr. 4 verm.
re verm. godsd., re verm. mech., re verm. nat.

hist., ze verm. hoogd.

. II9

Rudolf Jaartsveld, van Groenlo.

pro stelk., pr. goniom., pro mech., pro handt., pro
6 verm.

re verm. stereom., re verm. nat., re verm.
scheik., re verm, aardr., ze verm. godsd., ze verm.
lijnt.

Bernard Mulder, van Bathmen - bij Deventer.
pr. nat. hist., pro gesch., pro hoogd., pr. 5 verm.
re verm. fr., ze verm'. aardr., ze verm. ned.,

ze verm. eng., 4e verm. godsd.

Piet Bom, van Hulst.

re pro godsd., pro ned., pro 4 verm.
re verm. stelk., re verm. beschr. mtk., re verm.

eng., ze verm. nat. hist.

Ton Busch, van Dordrecht.

pr. beschr. mtk., pr. gesch.

Otto Hermanns, van Kerkrade.

ze pro godsd., pr. 4 verm.
re verm. hoogd., ze verm. nat., ze verm. scheik.,

ze verm. aardr.

Paul van der Lande, van Deventer.

pro gesch.
ze verm. stelk., ze verm. stereom., ze verm.

handt.

Aloys Bergstein, van Kerkrade.
pro stereom.
re verm. lijnt., 4e verm. godsd.

Wim Janssen, van Nijmegen.
re verm. ned., re verm. handt., ze verm. mech~

Piet de Bakker, V. Walsoorden (Hontenisse).
ze verm. godsd., ze verm. fr.

Carel Mali, van Emmastad (Curaçao).
verm. lijnt.

zde Afd.

Frans Pluym, van Westdorpe.
Alg. pr., pro eng.
re verm. fr., ze verm. stereom., ze verm. lijnt.

Willy Eysink, van Deventer.
pr. bes chr. mtk., pr. nat., pr. aardr., pro ned.,

ze pr. godsd.
re verm. stereom., verm. gesch., re verm. eng.

Gerard Schoemaker, van Deventer.
pro mech., pro gesch., ze pro godsd., pro 4 verm.
re verm. nat. hist., ze verm. goniom., ze verm.

aardr., ze verm. eng.

Piet Ruijs, van Woerden.
re pro godsd., pro stelk., pro nat. hist.
re verm. nat., re verm. lijnt., ze verm. scheik.

Dirk de Vries, van Bladel.
pro stereom., pr. scheik.
re verm. stelk., re verm. goniom., re verm.

mech.



Jacques Wijffels, van Westdorpe.

pr. gesch., pro ned.
re verm. godsd., re verm. aardr., ze verm. nat.

hist.

Piet Kaldenbach, van Hoorn.

pro ganiom., pro lijnt.
ze verm. stelk., ze verm. mech.

Gerard Wortelboer, van Groningen.

pr. 6 verm.
'"' verm. gesch., verm. hoogd., ze verm. ned., ze
verm. fr., ze verm. eng., 3e verm. godsd.

Constant Vorage, van Kerkrade.

re verm. scheik., ze verm. nat., ze verm. ned.

Piet Windels, van Heerlen.

re verm. ned., ze verm. godsd., ze verm. eng.

DERDE KLAS.

Sjef Verschuren, van Loon op Zand.
Alg. pr., re pr. godsd., re pr. gesch., re pr.

ned., re pr. hoogd., ze pr. aardr., ze pro fr., pr.
4 verm.

re verm. nat., re verm. scheik., ze verm. kerk.
gesch., ze verm. meetk.

Harry van der Sterren, van Mill.
Alg. pr., re pro scheik., ze pro stelk., ze pr.

meetk., ze pr. ned., ze pro eng.
ze verm. godsd., ze verm. handt.

Douwe Hamer, V. Pangkalanbrandan (Sum.).
re pr. stelk., pro handelsw., ze pro meetk., ze pro

nat., pro S verm.
Je verm. kerk. gesch., re verm. staatsinr., 3e

verm. aardr., 4e verm. scheik., 4e verm. hoogd.

Gerrit van der Wed, van Bolsward.
re pr. meetk., re pro nat., re pro eng., ze pr.

stelk.
ze verm. aardr., 6e verm. godsd.

Karel Vaessen, van Kerkrade.
re pr. kerk. gesch., re pro staatsinr., ze pr.

gesch.
re verm. godsd.

Harry Reijnen, van Mill.
re pro fr., ze pro godsd., pro 6 verm.
re verm. meetk., re verm. hoogd., ze verm.

gesch., 3e verm. nat., 3e verm. 'l-ardr., 3e verm.
eng. C~

Olto Garritsen, van Keulen.
re pr. aardr., ze pro hoogd., pr. 4 verm.
re verm. stelk., re verm. staatsinr., ze verm.

scheik., 4e verm. nat.

Rob Leijgraaf, van Oosterhout.
ze pr. scheik.
3e verm. gesch., 3e verm. staatsinr.

Ko de Vries, van Aalst.
ze pro staatsinr.
ze verm. nat., 3e verm. hoogd.
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Hub van den Hoef, van Valkenburg (L.).
ze pro kerk. gesch.

Albert van Roosmalen, van Maastricht.

3e pr. godsd.

Jan Willemars, van Barneveld.
re verm. gesch., re verm. eng., 3e verm. ned.

Bob Duynstee, van Roermond.
re verm._ned., ze verm. kerk. gesch., ze verm.

eng.

Nico Hoefsloot, van Kerkrade.
verm. handelsw., ze verm. stelk.,

godsd.

Raoul Stam, van 's-Gravenhage.
verm. fr., 4e verm. eng.

se verm.

Huub Huijts, van Heerlen.
ze verm. hoogd., 3e verm. staatsinr.

René Seelen, van Rijen.
3e verm. meetk., 4e verm. gesch.

Adri van der Winkel, van Kotadabok

(Singkep).
3e verm. scheik., 4e verm. kerk. gesch.

Jaap Ruijs, van Woerden.
re verm. aardr.

Theo Wortelboer, van Groningen.
ze verm. godsd.

Lou Horbach, van Gulpen.
4e verm. godsd.

TWEEDE KLAS.

Iste Afd.

Frans Oosterholt, van Groenlo.

Alg. pr., pro nat., pro alg. gesch., pro hoogd.,
ze pr. godsd., pr. 4 verm.

verm. kerk. gesch., re verm. vad. gesch., re
verm. handt., ze verm. ned.

Theo Jacobs, van Weert.
pro meetk., pr. vad. gesch., pro alg. gesch., pro

eng., pro S verm.
re verm. godsd., Je verm. stelk., re verm. aardr.,

re verm. fr., re verm. hoogd.

Jo de Jong, van Valkenburg (L.).
pr. aardr., pro handt.

Theo Hillen, van Blerick (Venlo).
re pro godsd.
verm. alg. gesch., ze verm. vad. gesch., ze verm.

handt.

Piet Feldbrugge, van Groningen.
pro stelk.

Gerard Leenders, van Venlo.
pr. nat.



Joseph Hamers, van Simpelveld.
pro 4 verm.
verm. meetk., ze verm. nat. hist., ze verm. fr.,

ze verm. eng.

Hubert Broers, van Heerlen.

verm. kerk. gesch., ze verm. aardr., ze verm.
hoog<i., 4e verm. godsd.

Gied van Hoorn, van Loon op Zand.
re verm. ned., 3e verm. godsd.

Ad de Jong, van Loon op Zand.
verm. kerk. gesch.

zde Afd.

Wim Riksen, van Dongen.
Alg. pr., pro stelk., pro meetk., pro nat., pro nat.

hist., pro aardr., pro ned., ze pro godsd.
re verm. eng., ze verm. kerk. gesch.

Ed. .Ruijter, van Arnhem.
Alg. pr., re pro godsd., pro vad. gesch., pro alg.

gesch., pro aardr., pro handt., pro 6 verm.
verm. stelk., verm. meetk., re verm. ned., verm.

fr., re verm. hoogd., ze verm. nat. hist.

JooP Wortelboer, van Groningen.
pro hoogd., ze pro godsd.
verm. fr.

Willy van Wijck, van Nijmegen.
pro kerk. gesch., pro 4 verm.
re verm. nat. hist., ze verm. nat., ze verm. vad.

gesch., ze verm. alg. gesch.

Cor de Jong, van Loon op Zand.
pro eng.
re verm. alg. gesch., verm. fr., ze verm. hoogd.

Willy Wijffels, van Sint Kruis.
pr. 6 verm.
re verm. kerk. gesch., re verm. nat., re verm.

vad. gesch., verm. fr., ze verm. godsd., ze verm.
alg. gesch.

Gerard Roelofs, van Enschedé.
verm. aardr., re verm. handt., ze verm. ned.

Jacques Veeger, van Groningen.
re verm. godsd.

Leo Struijcken, van Tilburg.
ze verm. eng.

Polly van WaesG van Westdorpe.
ze verm. harrdt.

EERSTE KLAS.

Iste Afd.

André Louwers, van Uden.
Alg. pr., re pro hoogd., ze pro meetk., ze pr.

aardr., pro 6 verm.
re verm. bijb. gesch., re verm. stelk., re verm.

gesch., verm. fr., 3e verm. nat. hist., 4e verm. ned.

1Z1

Nieo van den Hemel, van Sas van Gent.

Alg. pr., re pr. meetk., ze pro gesch.
re verm. aardr., ze verm. ned., 3e verm. godsd.

Kees Graaf, van Den Helder.

re pro godsd., re pro nat. hist., pro handt., ze pro
aardr.

re verm. hoogd., ze verm. gesch., 3e verm. stelk.

Jan Jaartsveld, van Silvolde.

re pro bijb. gesch., re pro gesch., re pro aardr.,
re pro ned.

re verm. meetk., ze verm. godsd.

Piet Rozenhart, van Lutterade (Geleen).

re pro stelk., ze pro godsd., ze pro ned.
ze verm. meetk., ze verm. nat. hist., 3e verm.

hoogd.

Kees van Bregt, van Rotterdam.

ze pro bijb. gesch., ze pr. nat. hist.
ze verm. stelk., ze verm. aardr., 3e verm. meetk.

Hans Buek, van Bleyerheide (Kerkrade).

ze pro stelk., pro 4 verm.
re verm. nat. hist., re verm. hoogd., 3e verm.

bijb. gesch., 3e verm. ned.

Leo Hamers, van Simpelveld.
ze pro hoogd.
re verm. ned., verm. fr. , 4e verm. meetk.

Aloys Stassen, van Kerkrade.
pr. 4 verm.
re verm. godsd., ze verm. bijb. gesch., ze verm.

handt., 4e verm. nat. hist.

Jan Menu, van Kloosterzande.
re verm. handt.

Henryk Malag, van Brunssum.
.4e verm. stelk.

zde Afd.

Theo Maessen, van Neerbeek (Beek - L.).

Alg. pr., pro bijb. gesch., pro stelk., pro meetk.,
pro ned., pro fr., pr. hoogd.

3e verm. godsd.

Theo Bögels, van Rumpen (Brunssum).
Alg. pr., pr. godsd., pro nat. hist., pr. aardr.
re verm. stelk., re verm. gesch., ze verm. ned.

Theo Halserna, van Wehe (Leens).

pro gesch., pro 4 verm.
re verm. godsd., re verm. nat. hist., re verm.

ned., ze verm. aardr.

Antoon Smit, van Nijmegen.
ze pro voordr.
re verm. bijb. gesch., re verm. aardr., 4e verm.

godsd.

Frans Maessen, van Neerbeek (Beek - L.).
pr. godsd.
ze verm. gesch., ze verm. hoogd.



Jan Hermans, van Schinnen.

verm. meetk., re verm. handt., ze verm. bijb.
gesch.,

Fons Snijders, van Kerkrade.
re verm. hoogd., ze verm. stelk., ze verm. gesch.

Hans Wasser, van Winterswijk.
verm. meetk., ze verm. godsd.

Voorbereidende Klas

Ernest Slenter, van Noorbeek.

Alg. pl., re pro bijb. gesch., re pro ned., re pl.
rek., re pro aardl., re pro nat., ze pro hoogd.

ze verm. vad. gesch., 3e verm. godsd.

Leo Verhey, van Didam.
re pro hoogd., re pro handt., ze pl. rek., 3e pro

bijb. gesch., 3e pl. ned., 3e pro nat.
ze verm. godsd.

Han Jansen, van Kloosterburen.

re pro vad. gesch., ze pro bijb. gesch., ze pro
handt., pro S verm.

re verm. aardr., re verm. voordl., ze verm. ned.,
3e verm. rek., 3e verm. nat.

Alex Closset, van Maastricht.

ze pro ned., 3e pro rek., 3e pro vad. gesch.
3e verm. aardr., 3e verm. handt., 4e verm. bijb.

gesch.

Tonny Bergstein, van Kerkrade.

ze pl. aardr., 3e pro hoogd., pl. 4 verm.
re verm. vad. gesch., ze verm. nat., ze verm.

handt., 4e verm. godsd.

Guus Limpens, van Chèvremont (Kerkrade).

re pl. godsd., 3e pro handt.
re verm. rek., re verm. nat., ze verm. hoogd.

Gerard Cremers, van Heerlen.

3e pro aardr., 3e pro voordr.
ze verm. bijb. gesch., 3e verm.

godsd.

Jo Moers, van Kerkrade.
ze pro vad. gesch., 3e pl. godsd.
ze v€rm. aardl.

ned., se verm.

JooP Schönefeld, van Kerkrade.
ze pro nat.
3éverm. hoogd.

Henk Govers, van Tiel.
ze pro godsd.

~
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Henk Gemts, van Grave.
re verm. bijb. gesch., re verm. ned., se verm.

voordr.

Harry Wolters, van Haanrade (Kerkrade).
re verm. hoogd., 3e verm. bijb. gesch.

Lambert van Drunen, van Hintham

(Rosma1en).
re verm. godsd.

Louis van Douveren, van Raalte.
ze verm. rek.

KLEIN ROLDUC

Prijs voor uitmuntend gedrag

Paul ten Doeschate, van Sevenum.
Wim Engelen, van Belfeld.
Willy Janssen, van Vijlen (Vaals).
Jozef Notermans, van Kerkrade.
Ernest Slenter, van Noorbeek.

SCHOOL-ATHLETIEK-
VAARDIGHEIDSDIPLOMA'S

Diploma A voor athletiek behaalden:

Hubert van den Hoef, van Valkenburg (L.).
Wijnand Hoogstraten, van Deventer.
Huub Huijts, van Heerlen.
Victor Savelkoul, van Geleen.

Diploma B behaalden :.

Lou Cobben, van Beek (L.).
Sèrvais Janssens, vàn Schaesberg.
Kees Oomen, van Den Hout.
Harry Reijnen, van Mill.
Harry van der Sterren, van Mill.
Antoon Vercauteren, van Clinge.
Ko de Vries, van Aalst.

Lambert Vullinghs, van Sevenum.
Jan Willemars, van Barneveld.

(~

Diploma C behaalden:

Denis Kallen, van Noorbeek.
Fred van de Weyer, van Maastricht.



JAARVERSLAGEN
De Maria-Congregaties

Door allerlei (o.a. oorlogs-)omstandigheden
wordt dit verslag pas samengesteld in Januari
1:946. Het zal dus vanzelf het summiere karakter
verkrijgen, waar de Redactie prijs op stelt.

CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE
VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN.

Van de Iste Sectie, de Philosophie, was Mhr.
Directeur de leider.

Prefect: Harry Houben,
Ie Assistent: Martinus Niessen,
ze Assistent: Leo van der Meulen,

Ie RaadslidSHubert Eggen enze Raadslid. Leo Raemaekers vormden het
bestuur in een afdeling van 7° leden.

In de bijeenkomsten sprak de Directeur aan
de hand van Neubert-d'Aquin, Mijn Ideaal,

over onze verandering in Jezus en over de
wijze, waarop een congreganist soldaat van
Maria kan en moet zijn.

De IIde Sectie, onder directeurschap van Mhr.
Deumens, telde 68 leden. Het bestuur was
samengesteld als volgt:

Prefect: George Crolla,
Ie Assistent: Piet Wiertz,
ze Assistent: Pierre Cobben,

Ie Raadslid: Jan Billekens en
ze Raadslid: Guus Dohmen.

Bij de juniores werd behandeld het heldhaftige
leven van den H. Gabriël van de Moeder van

Smarten C.P., die vooral voor de jongelui als

voorbeeld gesteld werd van een leven in, door
en met Maria.

Bij de seniores werd gesproken over de medi-
tatie en over de methode van Mariaverering



volgens den Zaligen Grignion de Montfort.
24 Juni werd in een gecombineerde vergade-

ring het jaar gesloten met een conferentie over
het goed gebruik van de vacantie.

CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE
VROUW BOODSCHAP.

In de Iste Sectie van de "rookzaal" -klassen,
die 91 leden telde, sprak Mhr. Directeur over
de Katholieke Actie.

Het bestuur werd gevormd door:
Prefect: Frans Verhey,
1e Assistent: Nol Janssen,
2e Assistent: Antoine de Bruyckere,
1e Raadslid: Johan Bos (Rottum),
2e Raadslid: Godfried Hermesdorf.

Van de IIde Sectie was ondergetekende direc-
teur; hij werd bij 't bestuur van de 43 leden
bijgestaan door de Raadsleden JooP Bergsma
en Theo Wortelboer.

In aansluiting bij het Tijd- en Feesteigen
van het Kerkelijk Jaar werden vooral de plichten
van staat van een student-congreganist belicht.

Het werk van de Congregaties is in Rolduc
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uitsluitend van geestelijke aard, zodat er maar
weinig van naar buiten blijkt. In het algemeen
is het een mooi jaar geweest, waarin de in tolaal
2J2 congreganisten trouw de vergaderingen bij-
woonden.

2 Februari werd in een algemene vergadering
van beide congregaties door resp. 20 en 9 leden
de plechtige opdracht gedaan. Voor de IIde sectie
van de congregatie van O. 1. Vrouw Boodschap
was dit getal echter veel te gering. De volgende
keer beter, jongelui! De conferentie werd op
deze dag gehouden door Mhr. Reijnen.

25 Maart, het titelfeest van onze Kerk en
een der Congregaties, werd eveneens een alge-
mene vergadering gehouden met een preek van
Mhr. Pop.

In de overtuiging, dat Moeder Maria ook en
vooral bij de geestelijke vorming van een jongen
man een wel zeer gewichtige taak vervult, ver-
trouwen wij, dat de Congregaties zich blijvend
in de belangstelling van de komende generaties
van Rolduciens mogen verheugen. Dan zal
Rolduc blijven, wat het was en is: een Huis
van Maria.

J. DAMEN.

\ '

Missievereniging "Rolduc"
Opgericht 23 'Maart 1919.

Jaarverslag 1943-1944.
Bestuur :

Piet Coenen, Voorzitter.
Werner BUCk

}

. .

J A
'Vrce-voorzltters.

an ugustus,
Sjef Quaedvlieg, Secretaris.
Piet v. d. Baar, Penningmeester.
Huub Penders

}J H ld
Bestuursleden.

acques e
J. Janssen, Moderator.

Dit jaar is voor onze Missievereniging een
jubileumjaar geweest, zodat het jaarverslag
eigenlijk in het teken van het jubileum moet
staan. Doch over de viering van dit jubileum
zal in het jaarboek een apart artikel verschijnen.

Omdat(de viering echter niet alleen bestaan
heeft ID de herdenking der oprichting en een
overzicht van de werkzaamheid van onze ver-

eniging in deze 25 jaar, maar daarnaast ook in

een bezinning op ons doel en de wijze waarop
dit nu wordt nagestreefd, willen we met een
weergave van dit laatste het jaarverslag inleiden.

In het Rolducse leven heeft onze Miss:ever-

eniging een eigen functie en een eigen doel:
steun te verlel).en in iedere vorm aan de missie,
en dit vooral indirect door bij de jongens een
blijvende belangstelling voor de missie aan te
kweken. Zo werd het doel vóór 25 jaren vast-
gesteld; zo is het nu nog. De man:er echter,
waarop de Missievereniging werkt om dat
gestelde doel te bereiken, wordt nu, evenals
voor 25 jaren, hoofdzakelijk bepaald door de
geestelijke atmosfeer op Rolduc. Omdat deze
laatste vanaf 1919heel wat veranderd is, staan
wij tegenover het missiewerk van onze Kerk
op het ogenblik enigszins anders dan toen. Zo-
doende kunnen we ook zeggen, dat onze Missie-
vereniging haar ongewijzigd doel op een enigs-



zins andere manier tracht te verwezenlijken dan
toen.

Dit was voor ons aanleiding om bij de her-
denking op 23 Maart onze tegenwoordige werk-
wijze te verantwoorden. Hierbij moesten wij
de thans heersende ideële opvatting van den
Rolducsen student aangeven. Men kan zeggen,
dat tegenwoordig ideëel genomen (misschien
niet zonder enige optimistische overdrijving!)
de Rolducse gemeenschap beheerst wordt door
de geest van de opkomende K.A. Van het stand-
punt van Rolduc's leiding zou men het mis-
schien het best aldus kunnen zien: Rolduc wil

zijn leerlingen vormen tot volwaardige, veel-
zijdig onderlegde, met apostolische ijver bezielde
leken.

Hieraan kan de bestaande Missievereniging
voor een bepaald onderdeel zeer geschikt mee-
werken, door de jongens een goede vorming te
geven over en hun warm te maken voor de
Missieactiviteit. Daarom is zij gaan werken in
het kader van de K.A. te Rolduc, en in een
als nieuw aangevoelde geest.

De nadruk bij het verwezenlijken van ons
doel is voor ons meer dan ooit komen te vallen

op het geven van principiële vorming van de
leden, om hen blijvend te interesseren voor de
Missie, de eerste opdracht der Kerkelijke
hiërarchie.

Deze vorming omvat kort: Het bijbrengen
van een steeds juister en dieper besef van de
Missie, het beter fundeTen van onze algemene
missieplicht, het grondig toelichten van grote,
speciaal eigentijdse problemen en vraagstukken
bij de Missionering.

Het is duidelijk, dat zulk een principiële en
practische vorming moeilijk in hoofdzaak ge-
geven kan worden, door de leden zelf, in lezingen
enz. over vrij gekozen onderwerpen. Ook deze
methode, waarbij meer incidenteel kennis van
de missie wordt bijgebracht, kan blijven bestaan;
maar de eigenlijke vorming zal voortaan meer
ex professo moeten gegeven worden door Mode-
rator of Leraren.

Voor de eerste afdeling werd dit plan uitge-
voerd door den Weleerwaarden Heer 'Wo Meys,
die een soort missiologische cursus in klassikaal
verband bij de heren philosophen opende. In
het ver5lctg van de eerste afdeling komen we
hierop terug.

Voor de tweede afdeling werd de gewenste
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vorming gegeven vooral door den Moderator in
de gewone vergaderingen.

Zo zijn we dus in zeker opzicht bij ons 25-jarig
jubileum met iets nieuws begonnen. Om dit nog
enigermate te verduidelijken het volgende:

Toen voor 25 jaren onze vereniging werd
opgericht, redeneerde men aldus: De jongens
van Rolduc moeten, zoals ieder Katholiek, mee-
werken aan het Missie-Apostolaat van de Kerk.
Om de jongens deze plicht bij te brengen, kwam
er een vereniging tot stand. Deze oprichting
was voor die dagen een werkelijk vooruitstre-
vende daad. Op het ogenblik zouden we echter
enigszins anders kunnen redeneren: De Pausen
hebben ook de studerende jeugd opgeroepen om
deel te nemen aan het Apostolaat der Hiërarchie.
Zij zal dus o.a. op de hoogte gebracht moeten
worden van de verschillende apostolische aan-
gelegenheden van hiërarchie en Katholieke
Actie. De jeugd moet reeds iets weten van de
problemen, die de Kerk aantreft bij het uit-
oefenen van haar taak, en ook reeds enigermate
gaan meewerken op bepaalde gebieden van het
A"Çostolaat. De Pausen nu hebben speciaal voor
het Missie-apostolaat de algemene deelname
van alle gelovigen als absoluut onmisbaar in-
geroepen. 'Wanneer er nu op Rolduc feitelijk
een Missievereniging bestaat, dan is het haar
taak om in samenwerking met de Kath. Actie
op Rolduc van haar leden principiëel-georiën-

. teerde en met apostolische ijver bezielde Katho-
lieken te maken. Er moet bij deze lekenapos-
telen een universeel~ingestelde a"Çostolische geest
aangekweekt worden, en zij moeten op de hoogte
zijn van de verschillende noden en problemen
van onze Kerk, bij de vestiging van het Koning-
schap van Christus. Hun apostolische ijver moet
worden opgevoerd evenredig met hun universeel
inzicht in het veelvoudig apostolaat van de
Kerk. Voor zover deze verruiming van de gees-
telijke horizon ook het Missiewerk omvat, komt
daarvoor op Rolduc de M.V. in aanmerking.
Daarom werkt zij wel voor haar eigen doel,
maar onder de centrale leiding van de K.A.
Voor onze M.V. blijft dus haar specifiek doel
bestaan: De bevordering van de eigenlijke Mis-
siegedachte bij haar leden, en het organiseren
van hun steun aan de Missie. Maar bij het na-
streven van dat doel, ziet zij niet exclusief de
Missiegedachte, maar hiervan uitgaande pro-
beert zij haar leden te brengen tot medewerking



aan ieder ander apostolaat der Kerk in de
geest der K.A.

Het afgelopen verenigingsjaar heeft verder
ook nog bijzonder in het teken gestaan van het
Apostolaat des Gebeds. Dit kon ook reeds gezegd
worden van het einde van het vorig jaar. Van-
daar dat in ons vorig jaarverslag hieraan reeds
een bijzonder woord gewijd werd. Wanneer we
er hier op terugkomen, is het vooral om hpt
resultaat aan te geven van de actie, die onze
M.V. voor het A. d. G. ondernam in de loop

van dit jaar, en die ook kon worden volgehouden
dank zij de goede medewerking van onze Zela-
teurs. In de loop van het jaar werden 457 leden
aangeworven.

. Indertijd werd het belangrijke besluit ge-
nomen, dat voortaan iedere maand een aparte

vergadering zou gehouden worden voor de Zela-
teurs. Hun werk werd hun toen voorgehouden
als een aangepaste vorm van K.A. op Rolduc.
Op deze maandvergaderingen nu werd vanaf
het begin reeds gewerkt in de geest, waarin we
voortaan ook de ledenvergaderingen willen
houden. Op elke vergadering der Zelateurs
wordt door den Moderator van de M.V., tevens

plaatselijk Directeur van het A. d. G., een
godsdienstig puntje behandeld uit het Hand-
boekje van het A. d. G. Daarna werden gewoon-
lijk de beide maandintenties besproken. Toch
bleken deze vergaderingen nog een groot gebrek.
te hebben: de Zelateurs zelf traden er te weinig
actief in op. Doordat zij niet met hun eigen
ervaringen en voorstellen voor den dag kwamen,
konden de vergaderingen op de lange duur niet
interessant blijven. Daarom werd de maande-
lijkse bijeenkomst gesplitst in 3 groepen volgens
de klassen. Van toen af was de animo bij de
Zelateurs direct heel wat beter, en werden de

onderlinge besprekingen van elkaars werk dege-
lijker. Op verzoek werd door den Directeur
van Rolduc de Morgenopdracht van het A. d. G.
in het gemeenschappelijk morgengebed opge-
nomen. De schriftelijke uitleg van de beide
maandintenties verscheen regelmatig op onze
zwarte plank en wordt sinds enige tijd ook op-
genomen in de Rolducse Periodiek. Vanuit de
Zelateursvergadering werd aan de verschillende
godsdienstleraren het verzoek gericht nog eens
in hun klas te spreken over aard, doel en ver-
plichtingen van het A. d. G. We mogen dan
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ook tevreden terugzien op onze actie voor het
A. d. G. en vooral de Zelateurs bedanken; en

we hopen dat ook onder en na de vacanties
de opgewekte geestelijke belangstelling zich zal
handhaven.

Thans een meer gedetailleerd verslag van het
afgelopen jaar.

Algemene ~'ergaderingen.

De eerste alg. verg. werd gehouden op de
Missie-Zondag in October. In de voormiddag
hield Pater S. Soetapanitra S.]. (Java) een
voordracht over: "De vestiging van de Kerk
onder de Javanen door Nederlandse Priesters".
's Avonds hield Mère Gabriëlle van Nieuwkuyk,
Ursuline, een vlotte voordracht met lichtbeelden
over Thailand.

Op 28 November trad als spreker op Pater
Jongblot S.V.D. die op zijn eigen vlotte manier
voor ons een praatje hield met lichtbeelden
over Brits-Indië, speciaal over een primitief
volk in Indore.

Op 23 Maart werd bij gelegenheid van het
zilveren jubileum een eenvoudige herdenkings-
bijeenkomst gehouden hetgeen op meer feeste-
lijke wijze herhaald werd op 4 Juni, waarbij als
spreker optrad de Heer van der Does (Heerlen)
over "De hulp van den leek aan de Missie, vooral
op Java". Voor deze beide vergaderingen ver-
wijzen wij naar een apart verslag in het Jaarboek.

IS Mei, HemelvaartEdag, hadden wij als

spreker Pater S. Dias O.F.M. (Brits-Indiër). die
ons boeiend en helder een kijkje gaf op het kaste-
wezen in Voor-Indië.

Zien we even terug op de algemene vergade-
ringen van dit jaar, dan valt ons op, dat alle
lezingen handelden over Missiegebieden in Z.O.
Azië. Over het algemeen waren deze vergade-
ringen zeer goed, en mochten de sprekers de
volle aandacht van het auditorium hebben.

Eerste afdeling.

Bij het begin van het verenigingsjaar hadden
we als vorige jaren weer direct te kampen met
de moeilijkheid, dat onze vergadertijd erg be-
perkt was. Gelukkig is hierin in de loop van
het jaar de gewenste verandering gekomen.
Daarbij kwam nog een nieuwere, betere werk-
wijze, zodat de resultaten van dit jaar gunstig
waren, en de levendige belangstelling, die gewekt



is, in de eerstvolgende jaren veel te verwachten
geeft.

Er werden nieuwe pogingen gedaan om een
langere en meer gunstige vergadertijd te krijgen.
Ditmaal werd vrij gauw een zeer geschikte op-
lossing gevonden. De academie werd bereid
gevonden haar vergadertijd van iedere eerste
Zondag van de maand aan de M.V. af te staan,
zodat we nu over één flinke vergadering pé!-
maand konden beschikken. Nu kon voortaan
ook weer de Missie-intentie van het A. d. G.

in de vergadering behandeld worden, die voor
ons dagelijks gebed en offer voor de Missie
zulk een goede stimulans kan zijn. Deze maand-
intentie werd wel schriftelijk behandeld op onze
zwarte plank. Maar omdat dit onvoldoende bleek
voor vele leden, zou de Moderator of een der

leden in het vervolg deze intentie weer in de
vergadering uiteenzetten.

Intussen werd verder gewerkt aan het ver-
beteren van de geest en het verhogen van de
activiteit in de eerste afdeling. Bij een onderhoud
van onzen Moderator met den Directeur bleek

deze laatste van oordeel te zijn, dat er vóór
alles een fundamentele vorming nodig was. De
Zeer Eerwaarde Heer \V. Meys werd bereid
gevonden deze vorming op zich te nemen,
terwijl hij bovendien sinds die tijd ook onze
gewone vergaderingen bijwoonde. Zijn goed
verzorgde en bezielde lessen hebben ons een
volledig nieuwe kijk gegeven op het Missiewerk.
Hij liet ons zien, wat Missie is, waarom zij er
is; en behandelde verder nog enkele interessante/
problemen in direct verband met de Missie.
Door zijn persoonlijke vurige liefde voor de
Missie en wellicht nog meer door zijn goed
verzorgde lessen heeft hij ons, seminaristen, dit
heerlijk ideaal in alle grootheid en met al zijn
consequenties helder voor ogen gesteld.

In de tweede helft van het jaar werden deze
missiologielessen regelmatig gegeven, en de
aandacht der leden en de geest der vergaderingen
waren veelbelovend.

De onderwerpen, door leden in een lezing in
de gewone vergaderingen behandeld, waren:

Confucianisme,
Mohammedanisme,
Java,
Pygmeeën,
Reducties van Paragay (met lichtbeelden)
H~ probleem van de accomodatie in de Missie.j
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Zoals men ziet, werden er minder lezingen
gehouden dan in vorige jaren. De laatste le-
zingen waren echter uitgebreider en degelijker.
Dat het aantal verminderde, vindt zijn ver-
klaring hierin, dat de vergaderingen in aantal
tot op de helft gereduceerd waren. Er werden
nog wel enkele korte Woensdagavondvergade-
ringen gehouden, maar deze werden meestal
besteed aan de behandeling van de maandin-
tentie. Als we dan bedenken, dat bovendien

geregeld missiologielessen gegeven werden, me-
nen we te mogen beweren, dat de geboden stof

.quantitief en bovenal qualitatief steeds is voor-
uitgegaan.

Aan de AItaarwacht werd ruim deelgenomen.
De bibliotheek echter genoot lang niet de belang-
stelling van deze eerste afdeling, die ze verdient
Overzien we het hele jaar, dan mogen we zeker
tevreden zijn, want onze actie ging een betere
richting uit. Er werd in de loop van het jaar
heel wat verbeterd, hoofdzaak is nu, dat we
niet op onze lauweren gaan rusten, maar ons
bewust blijven dat het moeilijk tè goed kan gaan.
Daarom vooruit onder Gods Zegen, semper
crescendo.

Tweede afdeling.

Het aantal leden in de tweede afdeling be-
droeg dit jaar 122. Daarom werd zij in drie
secties gesplitst. Over het ledenaantal en over
het peil in de vergaderingen kunnen wij in het
algemeen tevreden zijn. Toch ontbreekt er nog
iets aan. De meeste leden komen n.l. uit de

middenklassen. Waar blijven de hogere klassen,
vooral van de H.B.S. ? Juist als zij enig inzicht
hebben gekregen in het verheven missiewerk,
en als zij overtuigd moesten zijn, dat er ook
voor hen een Missieplicht bestaat, die tevens
een ereplicht is, verlaten zij de Missievereniging.
Zijn zij er zich wel van bewust, dat zij binnen-
kort in de wereld, als ontwikkeld Katholiek,
naast de K.A. ook de Missieactie moeten bevor-

deren? De Missieactie vindt in vergelijking met
de K.A. nog te weinig belangstelling, ofschoon
toch het Missiewerk volgens Z. H. Paus Pius
XI het verhevenste en heiligste onder alle Katho-
lieke werken is.

De Missieintenties van het A. d. G. werden

dit jaar niet meer tijdens de vergaderingen be-
handeld, maar ter lezing aangebracht op de
zwarte plank van de M.V. Dit werd gedaan



met de bedoeling om zowel de maandelijkse
intenties als de Missielezingen voldoende onder
de aandacht te kunnen brengen van de leden.

De meeste lezingen, die gehouden werden,
handelden over een of ander missieland of con-

gregatie. Uit de aard der zaak zijn deze lezingen
niet alle even belangwekkend. Lezingen over
een of ander Missieprobleem waren gering in
aantal. Daarom vragen wij degenen, die een
lezing willen houden, om ook meer algemene
onderwerpen te kiezen. De titels van de lezingen
waren:

St. Franciscus Xaverius,
China,
West-Indië,

De Jezuïet en -Missies,
De mysteriën van het Tarimbekken,
Noorwegen,
De Missie van de Paters v. d. H. Geest,
De Franciscaanse Missie,
De Redemptoristen,
De Congregatie van Mill Hill,
Het Joden-Apostolaat,
De opbouw van de Inlandse Kerk,
Lichtbeelden over Thailand (Siam).
Volgens de Statuten heeft de M.V. ten doel

in de meest uitgebreide zin steun te verlenen
aan de Missie, voornamelijk aan die in de Neder-
landse koloniën, en aan Nederlandse Missiona-

rissen. Het is zeker een tekort, dat dit jaar
geen enkele lezing over N.O.-Indië werd ge-
houden.

Zoals gewoonlijk waren ook dit jaar in het
laatste trimester minder leden in de tweede

afdeling. Daarom werd er in plaat~ van de
wekelijkse vergadering voor een van de drie
secties, om de veertien dagen een vergadering
voor alle leden gehouden.

Sinds het begin van het derde trimester
heeft de M.V. ook in de tweede afdeling gedeel-
telijk een andere werkwijze gekregen. Omdat
op de vergaderingen van de M.V. de beste, en
ook practisch de enige mogelijkheid bestaat
om de leden een degelijke en principiële missie-
vorming te geven, werd in het laatste trimester
door den Moderator in iedere bijeenkomst een
korte uiteenzetting gegeven over een of ander
Missiepunt. De bedoelde vorming is voor een
ontwikkeld Katholiek noodzakelijk, om aan de
oproep van de Pausen te kunnen voldoen; en
ze is een onderdeel van de vorming in de K.A.
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tot principiëel-overtuigde lekenapostelen (zie
boven) .

Apostolaat der Hereniging.

Meer dan eens heeft onze Directeur de wens

geuit, dat onze M.V. een afdeling van het Ap.
der Her. zou oprichten. Bedoelde oprichting is
in het komende verenigingsjaar te verwachten.

Onze M.V. heeft reeds herhaalde malen spre-
kers gehad over herenigingsvraagstukken. He-
laas bleek het dit jaar door de omstandigheden
onmogelijk gemaakt, om een uitgenodigd kundig
spreker over dit onderwerp hier te krijgen voor
een algemene vergadering.

Binnenlandse Missie.

Tegenover een ander voorstel van onzen Direc-
teur, n.l. om de z.g. Binnenlandse Missie in
onze actie op te nemen, voelen we onzerzijds
enig bezwaar, daar dit eigenlijk tot het terrein
van de K.A. behoort. Toch wil de M.V. aan dit

Apostolaat haar steun geven, en wel indirect,
door de apostolische geest bij haar leden zo uni-
verseel mogelijk te maken; echter niet direct,
omdat dit Apostolaat in strikte zin geen Missie-
werk is.

Thans geven we nog een kort verslag van
enkele andere werkzaamheden van onze ver-

eniging.
Van de leesbibliotheek werd in verhouding

tot vorige jaren een vrij matig gebruik gemaakt.
Nieuwe boeken werden practisch niet aange-
schaft. Evenals vroeger werden tweedehands
leerboeken gestuurd naar het College van de
Paters v. d. H. Geest te Weert, aan de Paters
Assumptionisten te Boxtel, en aan de Paters
Oblaten van de Onbevlekte Maagd te Houthem-
St. Gerlach. De opbrengst van onze boekhandel
overtrof alle vorige jaren. Ook ontving de M.V.
een legaat van f 100.- van wijlen Mhr. Metze-
makers.

Het aantal leden van de Voortplanting des
Geloofs bedroeg 387. Het aantal donateurs was
dit jaar aanmerkelijk toegenomen, vooral de
abituriënten, die zich opgaven, willen wij hier
onze dank betuigen.

De Koloniale Missieweek werd dit jaar uiterlijk
slechts zeer eenvoudig gehouden. Door plakka-
ten werden de leden aan hun plicht t.a.v. de



Missie in onze Overzeese gebieden herinnerd.
Een stoffelijke bijdrage werd niet van hen ver-
langd. Uit onze Verenigingskas werd een bij-
drage van I IOO gegeven aan het Werkcomité
van de Koloniale Missieweek.

In het begin van het eerste trimester werd
in beide afdelingen gewezen op de Altaarwacht;
een ruime re deelname was hiervan het gevolg,
in zover we dit tenminste hebben kunnen nagaan.

Finantiele steun.

De bijdragen en giften aan de verschillende
Missie-Genootschappen en Missie-Congregaties
bedroegen in totaal ongeveer 2600.- gulden.
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De opbrengst op Missie-Zondag October 1943
voor de Voortplanting des Geloofs bedroeg
I 451.54, en werd onmiddellijk afgedragen aan
Pres. Dr. Feron.

Aan ~et einde van dit jubileumjaar mogen
we constateren, dat onze vereniging geestelijk
en stoffelijk vruchtbaar gewerkt heeft.

Hem vooral willen we danken, d:e ons werk
vruchtbaarheid schonk; en we bidden om een
spoedige vrede en nieuwe zegen over het Missie-
werk.

Pax Christi in Regno Christi.

HET BESTUUR.

Jaarverslag Jeugd-Conferentie "H. Joannes Boseo"
van de Vereniging van den H. Vineentius te Roldue.

(Jan. '43--Jan. '44).
Bestuur:

Een kleine verandering in het bestuur trad
in, medio Maart, toen de secretaris, Henk van
Oorschot, van Rolduc vertrok.

Sindsdien bestond het bestuur uit de volgende
leden:

President:

Vice-president:
Secretaris:

Penningmeester:

George Crolla.
Peter Wiertz.
Wim Scholtens.

Piet Vullinghs.

Leden:

Het jaar 1943 werd begonnen met acht leden,
terwijl op 10 Maart zes nieuwe leden hun eerste
vergadering bijwoonden.

Successievelijk namen acht leden in de loop
van het jaar door eindexamen en om andere
redenen afscheid, zodat de conferentie bij de
ingang van het nieuwe jaar zes leden telde.

Bijeenkomsten:

Deze werden gedurende het gehele jaar weke-
lijks gehouden in de kleine Rolducse spreek-
kamer.

De Zeereerwaarde Heer Ed. Bee1 hield dit
jaar vijf causerieën over verschillende onder-
werpen, waaruit wij allen zeer goede lessen
~nden trekken. Een woord van hartelijke dank
)

daarvoor is hier zeker goed op zijn plaats.
Alle leden waren geregeld aanwezig; slechts
vanwege ziekte of om een andere reden hebben
sommigen de bijeenkomsten een enkele keer
verzuimd.

Huisbezoeken:

Zes gezinnen werden in 1943 wekelijks door
ons bezocht. In de vacanties: omstreeks Pasen,

Augustus/en Kerstmis, ontvingen deze armen
een ondersteuning van de Conferenties van
Kerkrade en Chèvremont. Enkele leden toonden

hun Vincentiaan-zijn door ook onder de vacantie
geregeld naar Rolduc over te komen om de
gezinnen te bezoeken.

Stollelijk onderhoud:

Door de welwillende medewerking van de
jongens waren wij gelukkig nog in staat, om
in de meest dringende behoeften onzer gezinnen
op bevredigende wijze te voorzien. Tijdens het
gehele jaar werden, voorzover mogelijk, onze
armen geholpen aan kleding en schoeisel en
bijna iedere week werden voedselbonnen ver-
schaft. Bij twee gezinnen werd in schoolgeld
tegemoet gekomen.

Geestelijk onderhoud:

In het afgelopen jaar werden er 452 boeken



uitgeleend. In vergelijking met het verenigings-
jaar '42 betekent dit een vooruitgang van 190
boeken, hetgeen zeer bevredigend mag genoemd
worden. De bibliotheek werd verrijkt met hon-
derd werkjes, welke alle door de jongens werden
gegeven. Enkele H.H. Missen gelezen tot ver-
schillende intenties werden door de Conferentie
besteld.

Financië.n:

Aan ondersteuning in bonnen werd uitge-
geven I 262,66; in de vorm van kleding etc.
een bedrag van I 86,55. Vervolgens in een bij-
drage aan de Hoofdraad I 10,- en aan H.
Missen I 2,50. Verder aan verschillende uitgaven
nog I 7,65. De totale uitgaven bedroegen dus
I 494,36. Een nadelig saldo van i 88,43 rest nog.

Bijzondere bijeenkomst:

Op 8 December werd in de grote spreekkamer
een Sint-Nicolaas bijeenkomst gehouden voor
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de kinderen van onze arme gezinnen.
Dank zij de verdienstelijke medewerking van

onze leden is deze middag tot een waar succes
geworden.

De moeders der gezinnen ontvingen allen een
couvert met inhoud, terwijl ook de kinderen
nog aardige geschenkjes kregen. Voornamelijk
de vertrouwelijke omgang van onze leden met
de kinderen bracht ons tot het beoogde doel:
de band tussen de armen en onze conferentie

te versterken; dit is ongetwijfeld bereikt en
daarmee hebben wij weer een grote stap in de
goede richting gedaan.

Tenslotte zeggen wij dank aan God, d:e ons
ook dit jaar weer dichter geleid heeft naar ons
doel: de hoogste mate van deugdelijk leven.

Dank ook aan onze mede-studenten, die in

'43 weer duidelijk blijk gaven, de grote nood
van de armen te begrijpen en te willen verlichten.

De Secretaris,
WIM SCHOLTENS.

Academie "St. Augustinus"
Voorzitter: Piet Hanrath.

Vice-voorzitter: Harry Okhuysen.
Secretaris: Hans Boumans.
Moderator: Dr. R. H. A. Huysmans.

In het afgelopen jaar werden zeventien ver-
gaderingen gehouden. De keuze van de onder-
werpen was zeer geschikt. Voor causerieën bleef
gewoonlijk geen tijd meer over, daar inleiding
en debat de hele vergadering in beslag namen.
Verschillende spreekbeurten gaven ons gelegen-
heid tot oefening in de dialectiek, doordat ze
aanleiding gaven tot lange disputen.

Wij beschouwden het als een plicht over de
Katholieke Actie te spreken; daaraan werden
twee vergaderingen besteed. Een actuele kwestie j
kwam ter sprake in een lezing over het eigen-
domsrecht. Eveneens van sociale aard was een

spreekbeurt in de vorm van een langere causerie
over de arbeidsdienst, waarop een interessant
debat volgde.

Een sociaal werker zagen wij inde verdienste-
lijke lezing over Mgr. Alphons Ariëns.

Eveneens verdienstelijk was de beschrijving
van een anderen priester, uit onze omgeving

afkomstig, den zeer eenvoudigen Mgr. Jozef
Savelberg.

Als een soort van reverentie aan ons college
werd er een lezing gehouden over de .geschie-
denis van Rolduc, waarnaar vanzelfsprekend
met veel belangstelling werd geluisterd.

Een andere historische beschouwing handelde
over het Anglicaanse Schisma; spreker beschreef
het historische milieu - de oorzaak van het

Schisma - en de huwelijkskwestie van Hendrik
VIII - de aanleiding ertoe.

Een uitgebreide causerie over de definitie
van cultuur veroorzaakte een levendig debat.
Een lezing van strikt godsdienstige aard, die
zeker op ons programma te pas komt, was die
over de Karthuizers.

Een handig betoog werd gehouden over
Erasmus; door de originele en subjectieve wijze
van beschouwing werd een belangwekkend debat
mogelijk, waarvan de voornaamste conclusie
was, dat we geenszins zonder meer hoeven toe
te laten, dat de protestanten Erasmus tot een
der hunnen verklaren. .

Ongetwijfeld werden wij geboeid door het
tragische leven van den ongelukspropheet Jere-



mias, wiens geschiedenis des te meer belangwek-
kend was om de overeenkomst tussen zijn tijd
en de onze.

Het mag een verdienstelijke keuze worden
genoemd, dat onze interesse werd opgewekt
voor den geweldigsten der Apostelen, den H.
Paulus; spreker verhaalde zijn jeugd en vorming
tot Apostel.

Op de traditionele St. Thomas-vergadering
werden wij door waardige en eenvoudige woor-
den bezield met bewondering en liefde voor

IJl

de ontroerend schone en serene ziel van den

Engelachtigen Leraar, die de vertwijfelde we-
reld toeroept, dat het menselijk verstand een
waar licht is, maar dat niets meer waar is
dan het woord van den Zoon Gods.

Over de bijeenkomsten van dit jaar mogen
we tevreden zijn en we danken God, dat Hij
ons in staat stelde op deze wijze onze academie
voort te zetten.

De Secretaris,
HANS BOUMANS.

Acapemie "Alberdingk Thijm"
Voorzitter: Harry Baggen.
Vice-Voorzitter: Steef v. Amersfoort.

Secretaris: Hein v. Hapert.
Moderator: DL J. Boosten.

Het is een oude Nederlandse gewoonte, om

bij het aflopen van het oude jaar, de balans op
te maken.

\Vanneer wij deze staat opmaken voor onze
Academie, dan is de slot-conclusie, dat het batige
saldo zéér bevredigend is.

Ons academiejaar is een succesvol jaar ge-
weest. De onderlinge verhoudingen, zowel bij
het bestuur, als bij de leden, waren gunstig.
De stemmingen gedurende de vergaderingen
prettig en ongedwongen.

Een. belangrijke verandering heeft dit jaar
plaats gehad betreffende de vergadertijd. Op
aandringen van de leden werden de bijeenkoms-
ten gehouden op Zaterdagavond tijdens het
laatste half uur van de avondstudie en tijdens
de avondrecreatie. De vergadertijd is nu wel
iets korter, maar door het grotere aantal ver-

gaderingen, halen we de tijd er toch uit.
De vergaderingen zelf stonden, over het geheel

genomen, op een hoog peil. Aan de bedieningen
was zorg besteed. Hier en daar was er wel een~s
een die minder gunstig uitviel, maar de leden
hebben toch terdege medegewerkt om het jaar
zo vruchtbaar mogelijk te maken.

De helft van het aantal gehouden hoofd-op-
stellen behandelde onderwerpen van letterkun-
dige aard.

De lezing, die gewijd was aan den groten
Nederlander, Desiderius Erasmus, werd met een
medaille bekroond.

Minder groot zijn de improvisaties in aantal
geweest. Vaak namen de hoofd-opstellen de
gehele vergadering in beslag, zodat er niets meer
overbleef voor de andere bedieningen.

Een verbandeling over "de Mei" van Gorter
werd zó voortreffelijk gebouden, dat het bestuur
er niet buiten kon,. om deze prestatie met een
Thijmpenning te belonen. Eveneens werden er
nog twee medailles uitgereikt voor uitstekend
gehouden critieken.

Op het gebied van critiek is de academie
dit jaar zeer vooruitstrevend geweest. De 'leden
hebben zoveel mogelijk getracht om opbouwende
in plaats van afbrekende critiek te leveren.

,,0 Kerstnacht, schoner dan de dagen", werd
omstreeks Kerstmis meesterlijk vertolkt door een
van de beste Rolducse declamatoren.

Het peil van de voordrachten stond dit jaar
niet zo hoog.

Wanneer wij zo in grote trekken de geleverde
prestaties nagaan, dan is het niet te veel ge-
zegd, wanneer we verklaarden, dat het batige
saldo zéér bevredigend was.

De nieuwe leden van dit jaar hebben zich
niet onbetoond gelaten. \Ve behoeven dan alleen
maar te denken aan de twee medailles, die

door "eerste jaars" in de wacht werden gesleept.
Het volgende jaar kunnen ze hun krachten
weer opnieuw ten volle ontplooien. Ze hebben
dan de gelegenheid om te bewijzen, dat ze voor
hun voorgangers niet onder behoeven te doen.

De bestuursteugels voor het komende par
rusten in krachtige, zekere handen. De Rolducse
Academie gaat een hoopvolle toekomst tegemoet

De Secretaris,
HEIN VAN HAPERT.
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Sinte Catharina 1943

MUCIUS SCAEVOLA
Blijspel in vier bedrijven naar

F. en P. van Schöntan

Opni~uwbewerkt voor NederlandseRederijkers
door GERARD NIELEN

PERSONEN

Professor Martin Bronkhorst van der Duin,
leraar aan het Gymnasium Harry Okhuysen

Antoon Bronkhorst van der Duin, Jan Lenders
zijn oudere broer, oud zeekapitein

Frits, zoon van Antoon Charles Frijns
Willem van Boelare, Gerard Lucassen

zwager van Martin en Antoon Bronkhorst
Karel, zoon van Willem van Boelare Guus Janssen
v. d. Wijnpersse, wijnhandelaar Dolf Smeets
Emil van de Wijnpersse, Hub. Vroomen

diens zoon, acteur onder de naam Emil van
Langendonk

Emanuel Striese, Piet van de Baar
directeur van een reizend toneelgezelschap

Loopstra, Henny Steerneman
pedel aan het Gymnasium

Frans,
bediende van Prof. Bronkhorst

Jozef, huisknecht bij van Boelare Piet Pörteners

Hub. Meessen

PROGRAMMA
MUZIEK
1. Post-mars camp. : J. P. Sousa

Toneel: Ie Bedrijf
MUZIEK
2. Deutsche Tänze camp. : Haydn

---------- ~

3. Nocturne, op. 15 na 3 camp. : Chopin

Toneel: Ze Bedrijf
MUZIEK

4. Oud-HoItandse Boerendansen arro W. F. Siep
5. Drunten in der Lobau camp. H. Strecker
6. Heinzelmännchens Wachtparade

camp. K. Noack

Toneel: 3e Bedrijf
MUZIEK
ZANG: Rolducs Aulakoor, o.l.v. dhr. P. Hupperts

1. Wilt heden nu treden,
4st. zetting van Sem Dresden

Valerius' Gedenckclanck

2. Merck toch hoe sterck,
5st. zetting v. Felix de Nobel

Valerius' Gedenckclanck

3. Funiculi - Funiculà, zetting van L. Denza
Italiaans Volksliedje

Toneel: 4e Bedrijf

Het eerste bedrijf speelt in : .
studeerkamer van den Professor

Het tweede bedrijf speelt in :
salon ten huize der van Boelare's

Het derde bedrijf speelt in :
huiskamer der gebroeders van Bronkhorst

Het vierde bedrijf speelt in :
studeerkamer van den Professor

De zeekapitein woont met zijn zoon in bij zijn
broer de Professor



Sinte Cathrien bracht dit jaar een van Nielens
"wasafdrukken" op het toneel. De keuze hiervan
(vergeef me het woord: het is momenteel mis-
schien een overbodige luxe in onze woorden-
schat) mag gelukkig genoemd worden, omdat
dit stuk weer eens ontdooiend werkte op onze
langzamerhand vastgevroren lachspieren. Het
lachwekkend effect werd echter op een ietwat
goedkope, conventionele manier bereikt, n.l.
door de meest ondenkbaar komische gebeurte-

nissen en toestanden, door uiterst vreemdsoor-

tige en daardoor gewild-amusante eigenschappen
van de overigens slechts oppervlakkig geschetste
figuren. Ook wilde het ons voorkomen, dat de

schrijver aan zijn toch al zo schaarse geestigheid
teveel in het begin lucht gaf, tengevolge waar-
van het laatste bedrijf een tamelijk eentonig
en onbevredigend verloop had.

Het gegeven nochtans was niet onaardig:
Professor Martin Bronkhorst van der Duin,

leraar aan het Gymnasium, heeft een toneelstuk
geschreven, "Mucius Scaevola" getiteld. Wan-
neer er in de stad een tweede-rangs toneelgezel-
schap verschijnt, komt de directeur er van,
Emanuel Striese, persoonlijk zijn opwachting
maken bij alle notabelen en door de loslippigheid
van Frans, den huisknecht, verneemt hij iets
over professor's creatie. Deze wil zijn stuk wel
door' Striese laten spelen, maar hij durft eigen-
lijk niet goed voor zijn broer Antopn, een oud-
zeekapitein, die de scepter zwaait in zijn huis,
maar die op het ogenblik afwezig is. Hij komt
nu met Striese overeen het stuk op te voeren,
vóórdat de kapitein terugkeert, maar wanneer
deze onverwachts vroeger thuis komt, geraakt
de professor in een netelige positie en als Striese
hem dan nog komt vertellen, dat hij de Romeinse
legioensoldaten in brandweercostuums wil ste-
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ken, dat Gijsje, zijn zoontje, de rol van de slavin
Tulia niet kan spelen, omdat hij achter de cou-
lissen voor het kanongebulder moet zorgen en
dergelijke uitingen van een intens klassiek kunst-
gevoel meer, stijgt zijn wanhoop ten top. De
meest onmogelijke verwikkelingen ontstaan. De
kapitein weet nog van niets. De dag van de
uitvoering komt en het stuk draait natuurlijk
op een grandioos fiasco uit, hetgeen aanleiding
tot verwijdering geeft tussen den professor en
zijn broer, maar op een zeer onpsychologische
manier keert alles nog ten goede.

Het laatste bedrijf was, zoals reeds gezegd,
ongetwijfeld het zwakste. Het leek meer op een
defilé van de acteurs, waarbij niets werd nage-
laten om toch maar tot het "happy end" te
komen.

Daarnaast was er nog een studentengeschie-
denis door het stuk heengevlochten, die wel een
uitnemend middel vormde om bulderende lach-
salvo's te veroorzaken, maar waarvan we de

uiteindelijke betekenis niet te zien kregen. Dit
was een grove fout in de compositie van het
verhaal. Met een onbeduidend iets als het op-
richten van een literair tijdschrift wordt de hele

geschiedenis als af&elopen beschouwd. De op-
richters van literaire bladen waren doorgaans
degelijker burgers dan individuen als de ver-
lopen student Emil v. Langendonk, (die ons
overigens met zijn nonchalante zwier een spe-
cifiek studenten-type voortoverde)! Het hele
verhaal had met evenveel of liever even weinig
succes achterwege kunnen blijven.

De rol van den professor was bij Harry
Okhuysen in veilige handen, alhoewel de eerbied-
afdwingende grijsheid van zijn haar in een
weinig harmonieuze overeenstemming was met
zijn hyper-moderne, Egyptisch-linnen regenjas.
Jan Lenders als de kapitein oogstte met zijn
hondenallures menig, welverdiend gejuich, even-
als de pathetische toneeldirecteur, de nacht-
merrie van den professor. Frans, de huisknecht,

muntte natuurlijk uit door zijll onnozelheid,
maar we zullen ons van ieder oordeel hierom-

trent onthouden, aangezien in de toneelwereld
het praedicaat "onnozel" nu eenmaal een weinig
lofwaardig epitheton ornans voor een bediende
schijnt te zijn.

De spelleiding berustte bij mhr. Heijnen, de

décors waren als altijd keurig verzorgd .door
mhr. Smits c.s., terwijl orkest en het debute-



rende aulakoor op een verdienstelijke wijze
voor het muzikale lijstje zorgden.

JAN.

Maria Lichtmis 2 Februari

KERMISVOLK OP KERSTMIS
(Le Noël sur la Place ou

les enfants de Jésus)

Spel in 3 acten van H. Ghéon, door
het Zuid-Limburgs Toneel

PERSONEN

De oude Melchior, die speelt voor:
Lezer,

De wijze Koning Melchior,
Herodes,

De grijsaard Simeon,
Een Schriftgeleerde, .lef Schillings.

De oude Sara, zijn vrouw, die speelt voor:
De oude vrouw die de komst van den Messias

verwacht,
Een buurvrouw die Hem niet verwacht,
Elisabeth,
Nogmaals een buurvrouw,
Anna, 'Nelly Janssen.

Josaphat, hun zoon, die speelt voor:
Jozef,
Een schriftgeleerde, Alfons Meyers.

Mercedes, hun schoondochter, die speelt voor:
Maria, Marieke Reubsaet.

Martial, een zigeuner, die speelt voor:
Een Jood,
Een herder,

Een schriftgeleerde, Jan Wouters.
Carmen, een zigeunerin, die speelt voor:

Engel bij de blijde boodschap,
Een Romeinse dame,
Engel in Bethlehem's velden,
Danseres, Elise Nieuwhof.

Bruno, kleinzoon, die speelt voor:
Jezus als knaap, Frenske Toebosch.

'co

Korte inhoud.

Een rondtrekkende troep zigeuners heeft op
de vooravond van Kerstmis haar tenten opge-
slagen op het marktplein van een dorp. Dit
wekt de belangstelling op van de dorpsbewoners,
die nieuwsgierig staan toe te kijken, wanneer
de zigeuners het avondmaal gebruiken.
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Dit is oorzaak, dat bij hen het idee rijpt om
voor deze eenvoudige mensen iets te spelen.
Op een avond als deze kan men echter niet
het gewone repertoire afwerken en daarom be-
sluit Melchior ter ere van het Kindje Jezus de
geboorte van "Ons Heer" te spelen, niet naar
geschreven teksten, doch zo voortkomend uit
het hart.

In alle eenvoud bloeit dan het wonder van

de vijf blijde geheimen open en er ontstaat een
spel zo fijn en zo teer, als zelden gezien is. Het
ruwe kermisvolk valt weg en in alle naïviteit
zien wij de fraaie taferelen zich ontwikkelen. . . .

Het Zuid-Limburgs Toneel heeft ons deze
avond een stukje toneel laten zien dat werkelijk
de moeite waard was. Met de middelen die in

deze oorlogstijd nog ter beschikking staan heeft
het in één woord gewoekerd. Het speelde op
een eenvoudige en toch bijzondere wijze. In een
door de voorlezing van den voor Melchior spe-
lenden .Ief Schillings aaneengesloten geheel

werden ons de Geheimen van Jezus' Kindschap
voor ogen gesteld. De mooiste episoden waren
wel de alleenspraak van Herodes en de samen-
spraak tussen de schriftgeleerden en het kleine
.Iezuskind.

Zondag 13 Februari;
Uitgangsdag 2de Trimes~er

BRETAGNE,
HET SPROOKJESLAND

LODE van GENT heeft vijf jaar onder de
Bretonnen geleefd, hun lief en leed gedeeld. Hij
mocht een blik slaan in hun gesloten ziel, dieper
dan de grimmige oceaan, die reeds eeuwen vecht
met de ruwe rotsen van dit schone land.

Hij heeft ons deze avond over dit volk ver-
teld, hij heeft het voor ons doen leven in zijn
grote soberheid, in zijn typisch kinderlijk geloof
en bijgeloof.

Hij heeft ons verteld van de kleurrijke kleder-
drachten, van de reusachtige monumenten, de
typische volksgebruiken en de eeuwenoude
dansen.

Hij heeft ons verteld van de beenderhuizen,
van de IJslandse vissers, van de bronnenver-
ering, van de vele sprookjes en legenden.

En dat alles heeft hij ons tevens laten zien



in een keur van mooie lichtbeelden, afgewisseld
met bekende Bretonse liederen.

Het was een mooie avond.

Vastenavond-Maandag, 21 Februari

WEL EEN GEZELLIGE BOEL
Draak in twee bedrijven door

de Heren Philosophen.
Op de tweede carnavalsdag werden wij mee-

gevoerd naar een afgelegen landelijk hotelletje,
waar een aantal vacantiegangers verpozing
zoeken. Hier speelt zich de geheimzinnige ge-
schiedenis af van een verdwenen revolver. Vol

angst en met argwanende blikken wordt door
alle personen het ogenblik afgewacht, waarop
door den bezitter van de revolver een aanslag
zal gepleegd worden op de overige leden van
het gezelschap.

Iedereen verdenkt iedereen, een situatie die

tot de meest dwaze toneeltJes aanleiding geeft.
Hierin lag de clou van het hele stuk, dat

niet rijk was aan inhoud, maar dat toch insloeg
door de uitstekende wijze waarop het werd
gespeeld. Vooral de rol van den vlotten, maar
o-zo-dommen kellner werd zeer goed vertolkt.
Ook van een middelmatig geestig stuk valt nog
iets te maken; daarvan gaven de philosophen
in "Wel een gezellige boel" het bewijs.

Vastenavond-Dinsdag, 22 Februari

"MAKBET"
vrije bewerking van Shakespeare's Macbeth,

ten tonele gebracht door het beroemde
gezelschap van

Emmanuel Striese.

De titel, die 's morgens bekend gemaakt werd,
stelde ons voor een groot probleem en liet onS
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een verrassing vermoeden. En inderdaad, het
werd een verrassing. Het stuk, dat in een gees-
tige proloog werd aangekondigd, was een novum
op Rolduc. Het deed denken aan de revue die
vroeger door de philosophie op het Directeurs-
feest werd opgevoerd.

Emmanuel Striese, de bekende theaterdirec-
teur uit het toneelstuk van Sint Cathrien, voerde
met zijn gezelschap Shakespeare's Macbeth op,
waarvan wij op 6 December gedeelten hadden
horen voordragen door Eduard Verkade. De
spelers - nagenoeg dezelfden die "Mucius
Scaevola" opvoerden - konden zich niet geheel
losmaken van de rol die zij in dat stuk hadden
gespeeld en zo werd het een kostelijke parodie
op Shakespeare's Macbeth.

Wij hebben een vol uur aan een stuk hartelijk
kunnen lachen bij de oer-komische situaties die
de vermenging van de stukken met zich mee-
bracht. Het geestige lag niet zozeer in humo-
ristische of gevatte dialogen, dan wel in de
combinatie van gedeelten uit de twee zo uiteen-
lopende stukken - de draak "Mucius Scaevola"
en het classieke drama "Macbeth". Zinnen uit
"Mucius Scaevola", die op Sint Cathrien reeds
onze lachlust hadden opgewekt, werden op de
meest komische wijze in het drama vervlochten.

Het stuk bereikte zijn hoogtepunt bij het
luchtalarm op het einde, 'n scène die, mede
door de meesterlijke nabootsing van het sirenen-
geloei - boze tongen beweren dat zelfs het
hoofd van de Rolducse veiligheidsdienst erdoor
misleid werd - een waardig slot vormde van
het dwaze maaksel.

Het geheel was een voorbeeld van kernge-
zonde humor en auteur en spelers kunnen met
genoegen terugzien op een alleszins geslaagde
vastenavonduitvoering, die wij ons nog lang
zullen herinneren.

re



Zondag "Laetare" 19 Maart

DEN SPYEGHEL DER SALICHEYT
VAN ELCKERL YC

In modern Nederlandsch bewerkt
door Jan Engelman

Muziek van Jean Noë.

God spreect
Die Doot
Elckerlyc

Gheselscap

PERSONEN

Willy v. Heesewijk.
Guus Janssen.
Jean Wijsen.

{
Dolf Smeets.

Matth. Knops.
Toon Vercauteren.

Hein Lau.

Willy HuIsman.
George Dechesne.

Piet Rouing.
Jan Augustus

Steef Sorbi.

. Piet Ruys.
Kees Oomen.

Joop Bergsrna.
Huub Penders.

Maghe
Neve
Tgoet
Duecht
Kennisse
Biechte
Cracht
Scoonheyt
Vroescap
V Sinnen
Die Nae-Prologhe

Die Ynghel
SLOTKOOR

Coemt,. uutvercoren bruyt,
Hierboven ende hoort dat suete gheluyt
Der Engelen; mits 1) uwe goede virtuyt 2)
Die Siele neem ick den lichaam uut ;

Haar rekeninghe is puer ende reyne ;
Nu voer icse in des hemels pleyne,
Daer wi alle moeten ghemeene
In comen, groot ende eleene.

Amen.

ELCKERL YC is ieder mensch, die door DIE
DOOT wordt opgeroepen, om rekenschap van
zijn leven af te leggen. Gebonden aan vrienden
en bloedverwanten, voorgesteld door GHESEL-
SCAP, MAGHE en NEVE, aan aardsch bezit,
verbeeld door TGOET, aan zijn lichaam, gesym-
boliseerd in CRACHT, SCOONHEYT, VROE-
SCAP (de rede) en V SINNEN (zintuiglijk be-
wustzijn), ervaart hij, hoe deze allen hem ver-
laten. Doch KENNISSE ("de Kennisse Gods",
het gelouterde inzicht) wijst hem den weg;

1) wegens 2) deugd

136

BIECHTE reinigt hem door berouwen boete
van zonde en aardsche gehechtheden, en maakt
het ontvangen der laatste H. Sacramenten
mogelijk. Als al het tijdelijke hem begeven
heeft, blijft alleen DUECHT, zoo verwaarloosd
door Elckerlyc bij zijn leven, hem trouw op
dien laatsten tocht, - terwijl DIE YNGIfEL
hem het welkom toezingen. .

TOELICHTING BIJ DE MUZIEK

De menschelijke schuld en het oordeel Gods
vormen de twee hoofdmotieven van het Andante
in de OUVERTURE.

De componist heeft het eerste element weer-
gegeven in de acht openingsmaten, die dyna-
misch stijgen. De muziek breekt plotseling af
en dan spreekt God in de melodie, die in ver-
schillende toonaarden wisselt, over den zondigen
mensch het oordeel uit, waarvan wij de be-
krachtiging hoor en in het plotseling invallen



van de koperinstrumenten in het midden van
dit gedeelte.

Het Andante eindigt in een As-septime ac-
coord, dat de muzikale spanning veroorzaakt,
welke wordt opgelost door de slotnoot C.

Hierna geeft de eerste viool de melodie van
het Engelenkoor weer, die voorafgegaan wordt
door het pizzicato der tw«ede violen. Deze
melodie is de bewerking van het slotkoor in
een andere toonaard en gespeeld met andere
begeleiding.

Het rustige, opgewekte leven van den mensch
en de plotseling opkomende strijd tegen het
kwaad komt buitengewoon tot uiting in het
Allegro. Snaar- en blaasinstrumenten strijden
om de melodie. Het goede overwint, wordt nog
eenmaal overweldigd, aangegeven door de re-
prise van het koor en Allegro, en zegeviert ten
slotte in het Sostenuto.

Het SLOTKOOR wordt gespeeld in Andante
sostenuto. Blij, eenvoudig klinkt het voorspel
en Engelenkoor. Het naspel vormt den overgang
naar den tekst van den epiloog.

ELCKERLYC

Elkeen kent het verhaal van Elckerlyc.
Door God's bode, de Dood, wordt hij ten

oordeel ontboden, nadat hij zijn hele levenstijd
door "vreesloos omgegaan is met het boze".

De gehele buitenwereld, de mensen, die hem
genegen waren, de goederen, waarover hij rijke-
lijk had kunnen beschikken en al hetgeen zijn
lichaam sierde, dat alles ontvalt hem.

Maar ook hij ontvangt in Kennisse nog een
laatste hulp van de goddelijke genade; door
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Berouwen Boete wordt in hem de Deugd weer
levend en vol vertrouwen bidt Elckerlyc om de
barmhartigheid van Jezus en Maria.

De melodieën van het orkest verhaalden van
het onbekommerde leven der mensen en van

Gods gerechte toorn; ze vertolkten het verzet
tegen het kwaad en zongen de triomf van de
deugd.

Zo werd Elckerlyc op zijn weg naar de troon
van den eeuwigen Rechter toegejuigd door het
koor der engelen: "Coemt uitvercoren Bruyt",
en met hunne stemmen klinkt op het hemel-
plein voor altoos de zijne mee tot dank en lof
aan God.

De titelrol vond een uitstekende vertolking,
al stelde de tekst hoge eisen. De gehele ontwik-
keling van Elckerlyc's gedachtengang verloopt
immers volgens een vast schema. Zijn ziels con-
fliet is het conflict van eIken mens. Des te

moeilijker de taak dit levendig uit te beelden.

Geen wonder echter ook dat hier en daar de

dictie enigszins ten achterbleef bij de vereiste
gevoelsweergave. Dat ondanks dithet spel voort-



durend volgen afdwong is zeker de grote ver-
dienste van den speler.

Met sonore stem, beheerst en waardig gebaar
trad telkens de Dood op het achterplan, als de
niemand sparende afgezant van de Gerechtig-
heid. Onverdeeld ging de sympathie van allen
naar dezen acteur. En mede door het keurige
samenspel van de kleinere partijen, de uitmun-
tende afwerking door den regisseur en de stijl-
volle schikking van het décor werd dit aloude
esbattement op prachtige wijze ten tonele
gevoerd.

Al vergt de strakke, verstandelijk uitgewerkte
opbouw van het stuk vooral van de jongeren
veel toewijding tot luisteren, de oude, diepe les
werd ook nu weer met spanning aanhoord, om-
dat ze nog steeds nieuw is voor elkeen.

Directeursfeest 24 Mei

DE NACHTEGALEN VAN
MEERS SENS BASILIEK
Leiding: Huib. Voncken, Pro

PROGRAMMA:

I. Gaudeamus
2. Venite exsultemus

(5 st.)
3. Angelus Domini

(5 st.)
4. 0 Quam gloriosum

(4 st.)

Intr. Allerheiligen
J. P. Sweelinck

(1562-1621)
J. P. da Palestrina

(1525-1594)
L. da Vittoria

(I540-16n)

5. J ustorum animae
(5 st.)

6. Hodie Christus natus est
(5 st.)

'7. Ave Maria
(7 st.)

8. Sanctus (Mis H. Teresia)
9. Klapt in de handen

Orlandus Lassus

(1532-1594)
J. P. Sweelinck

A. Bruckner
(1824-1896)

J. Nieland
P. Clemens

I. Wiegelied W. A. Mozart
2. Zeg kwezelke, wilde gij dansen? Volkslied
3. Singende Jugend Wiener Sängerknaben
4. Canso de N adal Catalaans
5. Jesus chez les Bretons Volkslied

6. Der Wanderer (solo) Fr. Schubert
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7. Wanderlied (solo)

8. Wiegedeuntje

R. Schumann

{
Gezelle
C. v. Rennes

9. 'ne Keer dat ik achter de
baan kwam gegaan C. v. Rennes

10. Donau wals J. Strauss
11. Marsch H. Voncken

Zondag 4 Juni
Zilveren bestaansfeest

Missievereniging "Rolduc"

DE DRIEVOUDIGE WIJSHEID
VAN VADER WANG

door Henri Ghéon

met muzikale omlijsting van Rolduc's
Orkest 0.1. van den Heer J. H. Noë.

PROGRAMMA:

I. SUITE CHINOISE I

Iste Bedrijf



Z. CHANSON POPULAIRE

3. UN CONTE

Karl Komzák

zde Bedrijf

Pauze

4. INTERMEZZO SINFONICO

uit "Cavalleria Rusticana" P. Mascagni

1ste deel uit de "SUITE ARCHAIQUE"
Gabriël-Marie

5.

3de Bedrijf

6. SUITE CHINOISE II

4de Bedrijf

PERSONEN:

Lao Wang
Tchang Fou Tang
De Pater Missionaris
Ly-Tsing-Hai 1 .
T

° Ko Ko f catechIsten
sal- len- I

De Chinese Duivel

Guus Janssen
Piet v. d. Baar

Harry Okhuyzen
Joop Bergsma
Hein Lau

Charles Frijns
f Dolf Smeets
l Willy HuIsman

{

Joseph Bosch
Jacques Held
Matthieu Knops

f Kees Oomen
1 Piet Ruys

De twee Geletterden

Boeren

Catechisten

Korte inhoud:

Lao Wang bezit de drievoudige wijsheid: de
wijsheid een goed huisvader te zijn; de wijsheid
van een meester in de bokskunst, die hij in zijn
vrije tijd aan zijn leerlingen onderwijst; en ten-
slotte de voornaamste wijsheid, die hij van de
Blanken ontving: het Christendom. Vader Wang
is christen.

Lao Wang heeft één leerling, dien hij bizonder
liefheeft: Tchang Fou Tang. Deze is heiden en
vergeldt Wang's goedheid met de zwartste on-
dank. Bij de Chinese Bokseropstand vermoordt
hij Wang's kinderen en kleinkinderen en ver-
brandt zijn huis en bezit.

Krachtens zijn Christen-zijn is Wang verplicht
zijn leerling vergiffenis te schenken.

De duivel stelt alles in het werk dat te ver-

hinderen. Maar Lao Wang weerstaat den duivel
en brengt het zware offer, dat God van hem
vraagt.
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Wat hier gegeven wordt is een ware geschie-
denis. Ze vond enkele tientallen jaren geleden
plaats te Hantsoun in Noord-China.
Zoals ze gebeurd is, wordt ze op het toneel
gebracht.

Het eerste bedrijf speelt voor de ingangspoort
van het huis van Vader Wang.
Het tweede voor de afgebrande poort.

Het derde op een pleintje bij avond.
Het vierde voor het huis van den Missionaris.

Zondag 25 Juni

DE PRINS OP STAP

Opgevoerd door 11 Gymnasium

SPELERS:

Hannes, knecht
Vetbuik, kastelein
Likpen, secretaris
Burgemeester

Karel Thijs.
Gerry Goltstein.
Jan van den Bosch.
Paul Berger.



Schoenmaker

Jefrouw Schoenmaker
Slager
Boer Harmsen
Bakker
Een Muzikant

Harry van de Boel.
Kees van de Kar.

Gerard Reijgersberg.
Jo Sterk.

Kees Ruijs.
Hubert Limpens.

14°

KORTE INHOUD:

Het stuk speelt zich af in een dorpsherberg
te Beverveld, waar de knecht Hannes onder
de duim gehouden wordt door den kastelein
Vetbuik. Dit duurt zolang, totdat Hannes met
medewerking van den secretaris Likpen de ge-
legenheid krijgt zijn baas een poets ~e bakken.
Alles loopt goed af ; op het einde echter wordt
ontdekt, dat Hannes ,de prins is.



SPORTEH SPEL

In het afgelopen jaar viel er gelukkig weer
enige opleving in de voetbalsport te constateren,
in die zin dat er n.l. ~eer wat zorg aan de training
werd besteed. Toch was het geoogste succes
maar matig, wat voornamelijk te wijten was aan
het gebrek aan ernst, waarmee de training werd
opgevat en het ontbreken van een bevoegd
trainer. Om in de behoefte aan scheidsrechters
te voorzien heeft men een cursus in spelregels
gegeven aan enkele personen van iedere club.

Ook het sportieve karakter der wedstrijden
trad in het afgelopen jaar bijzonder op de voor-
grond. Een hoogspanning als verleden jaar
heerste er dit jaar niet in de competitie; toch
bleef de competitie-sfeer aanwezig, daar de defi-
nitieve beslissing pas in de laatste wedstrijd viel.

De eindstand van de competitie eerste klas
was:
Pantarei
Minor
Sparta

4
4
4

8
4
0

15-5
12-8
4-18

4
2
0

0

0

0

0

2

4

3 October. Minor I-Pantarei: 1-5.

Pantarei, dat met een nieuw elftal op het veld
verschenen was, zette al gauw een stevig offensief
in en na een vinnige aanval nam het door een
onverwachts schot van de midvoor de leiding.
Minor stelde nu ernstige pogingen in het werk

om de verdediging van Pantarei te passeren,
doch deze pogingen leden schipbreuk, dank zij
de schitterende verdediging van Pantarei's
achterhoede en niet het minst door het sublieme
werk van den doelverdediger. De voorhoede
van haar kant wist de voorsprong te vergroten
0-2. Na de rust probeerde Minor het m~t een
andere opstelling, doch Pantarei nam weer het
eerst het initiatief en na herhaalde aanvallen
joeg de rechtsbuiten de bal hoog in de touwen.
0-3. Bij een worsteling voor het Minordoel
scoorde de linksbinnen het vierde doelpunt.
Even later bracht de midvoor bij een razend
snelle aanval de stand op 0-5. Nu stelde Minor
alles in het werk om de eer te redden. Er volgde
aanval op aanval, waarvoor de Pantarei-keeper
tenslotte moest zwichten. Kort daarna kondigde
de scheidsrechter het einde aan, zodat Pantarei
haar eerste competitie wedstrijd verdiend ge-
wonnen heeft.

IJ October. Sparta I-Pantarei: 2-6.

Terstond ontwikkelde zich aan beide zijden
een snel en geestdriftig spel. Na tien minuten
wist de midvoor van Sparta uit een strubbeling
voor het Pantareidoel zijn club de leiding te
geven 1-0. De philosophen waren nu bijna
voortdurend voor het Sparta-doel. Tenslotte
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maakte de linksbinnen de gelijkmaker I-I. Van
beide kanten werden er zeer gevaarlijke aan-
vallen gelanceerd; het spel golfde uiterst snel
op en neer en beide elftallen wisten voor de rust
nog eenmaal te doelpunten. Na de rust werd
Sparta totaal overspeeld. Pantarei maakte uit
enige prachtig opgezette aanvallen nog twee
goals. Toen gaf Sparta de moed op. Pantarei
bleef echter stormlopen en voerde de stand tot
6-2 op. Een verdiende zege! ! !

24 October. Missie-Zondag.

Sparta I-Minor I:~
Zelfs deze wedstrijd stond in het teken van

de Missie, want Pater Soetapanitra deed de af-
trap. Terstond opende Minor het offensief, maar
de eerste aanvallen strandden op de Spartaver-
dediging. Minor speelde vol enthousiasme en
bleef maar aanvallen. Na twintig minuten drukte
Minor haar duidelijk overwicht in een doelpunt

MINOR I

uit. Sparta kwam helemaal niet meer aan bod.
Na half-time was het eerste halfuur alleen Minor

aan het woord en het wist zijn voorsprong op
te voeren tot 0-8. De Spartanen zetten nu
alles op alles om door een enkel doelpunt nog
de eer te redden. Minor nam hiervoor revanche:

eindstand I-g.

30 Januari. Pantarei-Sparta I : 2-1.

De lange rustr:eriode is de voetballers niet
ten goede gekomen. Vandaar dat deze wedstrijd
ook slechts een matige vertoning was. Aanvan-
kelijk wogen beide partijen tegen elkaar op,
doch langzamerhand kreeg Pantarei een licht
overwicht en veroverde na enige tijd de leiding.
1-0.

In de tweede helft kwam Sparta sterker op-
dringen. Er ontstonden voor het Pantareidoel
vaak hachelijke momenten, doch Pantarei had
weer het eerst succes door een penalty. 2-0.



Wederom ontstonden er fanatieke Sparta-aan-
vallen, die uiteindelijk bekroond werden door
een doelpunt 2-1. Dan volgde de strijd om de
gelijkmaker, waarin Pantarei het pleit won, en
daardoor een benauwde overwinning in de wacht
sleepte.

26 Maart. Minor I-Sparta I: 1-0.

Aanvankelijk golfde het spel wat op en neer,
doch reeds na enkele minuten kreeg de links-
binnen van Minor een mooie kans, die hij echter
niet wist te benutten. De Spartarechtsbuiten
werkte zich tot voor Minors doel; een schot. . . .

doch de Minorkeeper vrijwaarde zijn doel voor
doorboring. Er was een tijd lang een duidelijk
Sparta-overwicht te bespeuren. Vervolgens kwam
Mirior weer aan bod, dat de ene aanval na de

andere op touw zette, die telkens gekeerd werd
door de hardnekkige Sparta-verdediging. Ein-
delijk zag de linksbuiten van Minor de kans om
zich door de Sparta-verdediging heen te werken
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en gaf Minor met een schuiver de leiding. 1-0.
Maar Minor was daarmee niet tevreden; voort-

durend bleef het in de aanval, het Sparta-doel
beleefde enkele hachelijke momenten. Na de
rust kwamen de beide doelen om beurten in

gevaar, doch hoe Sparta ook zwoegde, er kwam
geen verandering meer in de stand.

4 Mei. Pantarei-Minor I: 2-1.

Minor was het eerst over haar zénuwen heen
en trok ten aanval. Doch de achterhoede van

Pantarei wist steeds het gevaar te keren. Minor
wilde met alle geweld een goal forceren, doch
zonder resultaat. Toen was Pantarei weer aan

de beurt, maar plotseling weer een hevige Minor-
aanval ; Pantarei's sterk opgedrongen achter-
hoede werd door Minors midvoor voorbij ge-
streefd en de bal suisde het net in 0-1. De

Philosophen bestormden fanatiek de Minorveste
en enkele minuten later lag de gelijkmaker in
de touwen. Na enige vergeefse aanvallen van

SPARTA II
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CONCORDIA

Minor, leverde de rechtsbuiten van Pantarei
een hard schot, de Spartakeeper keerde vallende
de bal, deze kwam terecht bij Pantarei's mid-
voor, die hem hoog in de touwen joeg. 2-I.
De strijd om het kampioenschap was beslist:
Proficiat Pantarei!!!!!!!

COMPETITIE TwEEDE KLAS.

, Zonder al te veel tegenstand te ondervinden,
behaalde Limburgia ook dit jaar het kampioen-
schap tweede klas. Sparta II, de enige ernstige
concurrent, kon in de voorlaatste wedstrijd
slechts een gelijk spel tegen Minor II bevechten.
Hierdoor kon de laatste wedstrijd Sparta II
Limburgia vervallen.

De uitslagen waren:
Minor II-Sparta II 1-2
Limburgia-Sparta II 2-0
Minor II-Limburgia 3-6
Limburgia-Minor II 8-0
Sparta II-Minor II 4-4
Sparta II-Limburgia -

COMPETITIE DERDE KLAS. .
Hier was Minor 111 de gelukkige, die zonder

veel tegenstand het kampioenschap in de wacht
sleepte. Klein-Rolduc was ook thans weer hek-
kensluiter, ofschoon ze wat het spel betreft lang
niet de zwaksten waren, doch gewicht en uit-
houdingsvermogen der spelers deden zich vooral
in de jeugdklasse geducht gelden.

BEKERWEDSTRIJDEN EERSTE KLAS

Met bijzondere spanning werden dit jaar deze
wedstrijden tegemoet gezien want het overwicht

De eindstand luidt:
Limburgia 3 3 0 0 6 16-3
Sparta 11 3 I I I 3 6-7
Minor II 4 0 I 3 0 8-20

De eindstand is hier:
Minor 111 6 5 0 I 10 26-12

Limburgia 11 5 3 0 2 6 1613
Sparta 111 5 I I 3 3 8-12
Klein -Rolduc 6 I I 4 3 8-21



van Pantarei bleek in deze laatste wedstrijden
uiterst miniem te zijn. Daarbij had Minor een
geduchte versterking gekregen. Na twee span-
nende wedstrijden slaagde Minor er in de beker
weer voor een jaar in haar bezit te houden.
Onze hartelijke gelukwensen!

20 Mei. Sparta I-Pantarei: 0-6.

Terstond liep Pantarei hard van stapel. Ver-
rassend snelle aanvallen werden ondernomen en

al gauw werd het Spartadoel door een mooi
schot van de rechtsbinnen voor de eerste maal
doorboord. Enkele minuten later kwam door

een misverstand in de Sparta-verdediging de
tweede goal 0-2. De heftige Sparta aanvallen,
die nu volgden stuitten af op de hechte Pantarei
verdediging. Kort voor het einde van de eerste
helft strafte Pantarei's rechtsbuiten een fout

van den Spart a keeper met een doelpunt. Na
de rust was Pantarei weer voortdurend in de

aanval en bracht geleidelijk haar voorsprong op
0-6, en won zodoende verdiend deze mooie
sportief gespeelde wedstrijd.

24 Mei. Directeursfeest.

Minor I-Sparta I: 5-1.

Ook in deze match heeft Sparta het onderspit
moeten delven. De eerste hdft gaf een interes-
sante strijd te zien tussen twee ploegen, die
volkomen aan elkaar gewaagd waren. Sparta
opende de score, doch lang duurde de vreugde
van de Spartanen niet want enkele minuten
later kopte een der Spartabacks in zijn eigen
doel. Na de rust kregen we een heel ander spel-
beeld te zien. Minor was steeds in de aanval en

Sparta werd geheel in de verdediging terugge-
drongen. Kort na elkaar maakte Minor twee
doelpunten, toen was Sparta verloren en kon
Minor gemakkelijk haar voorsprong tot 5-1
opvoeren.

28 Mei. Minor I-Pantarei: 5-I.

De eerste helft werd van beide kanten uiterst

traag gespeeld, met Minor merendeels in de aan-
val. Toch opende Pantarei de score door een
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mooi schot van haar midvoor, doch even later

lag de gelijkmaker reeds in de touwen. Hard
bleef de verdediging van Pantarei werken doch
haar voorhoede - en vooral haar beide vleugel-

spelers - reageerden veel te traag. Na de rust
kwam Minor op enigszins gelukkige wijze aan
haar tweede doelpunt 2-1. Minor bleef aan-
vallen; de achterhoede kon die druk niet langer
weerstaan, zodat Minor haar voorsprong ver-

grootte tot 5-1. Tien minuten voor het einde
kwam er luchtalarm, waardoor een ontijdig slot
kwam aan deze weinig moois biedende wedstrijd,
die Minor op verdiende wijze won en zodoende
bekerhoudster 1944 werd. Onze hartelijke geluk-
wensen Minor!!

BEKERWEDSTRIJDEN TWEEDE KLAS

Ook nu ging de strijd weer tussen Limburgia
en Sparta II, waarin enigszins onverwacht
Sparta U zich de sterkere toonde. Nadat het
de eerste wedstrijd met flinke cijfers van Lim-
burgia verloren had, herstelde het zich echter
schitterend tegen Minor U en wist zelfs in de
finale, in een mooie en spannende wedstrijd,
met 2-1 van Limburgia te winnen. Proficiat
Sparta II !

De uitslagen waren:
Limburgia I-Sparta U 9-3
Sparta U-Minor U 5-3
Limburgia I-Sparta U 1~2

BEKERWEDSTRIJDEN KLEIN -ROLDUC.

Traditie getrouw speelden Concordia (Gym.)
en Unit as (H.B.S.) ook dit jaar hun bekerwed-
strijden. Spanning heerste er inderdaad, want
in de eerste wedstrijd toonde Unitas zich met
4-2 de sterkere. Maar de tweede keer won
Concordia met 3-1. In de beslissingswedstrijd
toonde Concordia zich de meerdere van Unitas

door met 3-0 te winnen en werd daardoor
bekerhoudster 1944. Proficiat!

De uitslagen waren dus als volgt:
Unitas-Concordia 4-2.
Concordia-Unit as 3-1
Concordia-Unit as 3-0
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Tennisclub R.T.C.

Het bestuur:
Voorzitter: 1. Plantz.

Secretaris-Penningmeester: H. Baggen.
1ste Materieel: E. Lamberti, Th. Tromp.
zde Materieel: A. Bergstein.
Moderator: H. Turlings.

Bij het begin van het schooljaar werd het
seizoen geopend zonder ballen! Maar toch ten-
niste Rolduc het eerste trimester.

Deze moeilijkheid loste het bestuur als volgt op:
"Alleen hij, die naast de contributie een bal

inlevert kan "nieuw" lid van de KT.C. worden".

Aanvankelijk scheen deze maatregel zeer
stuitend te zijn voor de "nieuwe" leden, maar
toen eenmaal enkele schapen over de dam waren
volgde de rest vanzelf. Met een tiental ballen
openden we het seizoen.

Gedurende het derde trimester was de toe-

name van "nieuwe" leden aanzienlijk. groter
dan in het eerste, zodat we er zelfs eens over
konden denken om toch nog de kampioenschaps-
wedstrijden te spelen.

Na lang aarzelen zijn we er dan maar mee
begonnen. "Op hoop van zegen 1"

Op de laatste bestuursvergadering kwam de
zegen. De Moderator verraste ons met drie
nieuwe ballen, zodat we daarmee de wedstrijden
tot een goed einde konden brengen.

Vóór het directeursfeest waren we in de
. tweede en derde klas reeds helemaal klaar,
ondanks het vele slechte weer.

De prijzen werden daar behaald door:
1ste prijs zde klas: Hub. Huijts.
zde prijs zde klas: Frits Opfergelt.
1ste prijs 3de klas: Rud. Becking..
zde prijs 3de klas: Paul Pierik.

De laatste dagen in het derde Trimester
vielen ook de beslissingen in de eerste klas.

Kampioen van Rolduc en
1ste prijs 1ste klas: Jacq. Wijffels.
zde prijs 1ste klas: Otto Hermanns.

Verder speelden we nog de kersenwedstrijden
en op de laatste dag een uitdagingswedstrijd
tegen de heren. Daarmede eindigden we dan
het seizoen. Het is te hopen, dat we het volgende
jaar geen grotere moeilijkheden met de ballen



krijgen, want dan zullen er nog andere maat-
regelen getroffen moeten worden, hetgeen niet
bevorderlijk voor het spelpeil zal zijn en ook
niet aangenaam voor de leden zelf. We zullen
nu maar moeten afwachten wat de toekomst
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ons brengen zal; misschien wel enkele dozen
nieuwe ballen, zodat we het volgende jaar een
vooroorlogs tennisjaar krijgen, hetgeen alle leden
wel zouden willen.

HET BESTUUR.

Handboogschutterij

Door de komst van een stel geoefende hand-
boogschutters van het Bisschoppelijk College
van Weert bij het begin van het nieuwe school-
jaar ontstaat er weldra onder leiding van Mhr.
Lemmens, die deze taak van Mhr. Jos Jansen
heeft overgenomen, een groeiende belangstelling
voor de mooie handboogsport.

Spoedig is het getal schutters gestegen tot
ruim twintig; er wordt geregeld geoefend, vooral
in het laatste trimester; in groepjes wordt er
gewedijverd om het gemiddelde der behaalde
punten enigszins hoger op te voeren. Velen
merken nu eerst voor goed hoe moeilijk het is
steeds "de plank mis te schieten", al lijkt het
voor de toeschouwers achter het hek 0 zo ge-
makkelijk.

Op het feest van Sint Peter en Paulus houden
wij ons eerste koningschieten, waarbij tevens
nog enkele prijzen beschikbaar worden gesteld.

Jac Venner is de winnaar en zo heeft Rolduc
in hem weer een schutterskoning.

Moge de gezonde wedijver, de prettige geest
die het gehele jaar door op de schietbaan ge-
heerst heeft, ook in de komende jaren bewaard
blijven.



SCHOOLJAAR 1943-1944

LERARENCORPS

I. Priesterleraren.

van der Mühlen Drs. H. J., Directeur.
(benoemd 1913, Dir. 194°).

Jacobs Dr. J. W. J. J. 19°5.
Everts Dr. P. S. 1912.
Deumens Dr. A. L. 1. 1913.
Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Metzemakers J. P. J. 1914. t
Reijnen Drs. H. M. H. 1915.
Smits A. M. 1. H. 1916.
Zuylen A. H. H. J. 1922.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.
Boosten Dr. J. P. 1924.
Turlings H. J. H. 1924.
Pop Dr. L. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1927.
Castermans Drs. P. G. F. 1928.
Janssen A. J. A. 1928.
Titulaer Drs. J. J. B. 1929.
Bühnen J. H. J. 193°.
Damen J. W. L. 1932.
Geurts DI. P. H. J. M. 1932.
Janssen J. A. E. J. 1932.
Jansen J. E. P. M. 1933.
Meisen P. J. W. 1934.
Flecken J. J. 1935.
Vogels Drs. J. A. H. 1935.
Waterval J. M. J. 1935.
Senden Drs. J. F. J. E. 1936.
Coenen H. C. 1937.
Houben P. J. 1937.
Heynen P. J. 1938.

Schrijen J. H. 1938.
Beiten G. C. J. 194°.
Janssen Ch. A. 1. 1942.
Meys Drs. W. 1943.
Franssen H. G. J. M. 194°.
Bessems H. L. 1941.
Meertens A. H. ChI. 1941.
Lemmens H. H. 1942.
Timmermans A. B. J. 1942.

11. Lekenleraren.

Eck P. J. A. 1910.
Willems G. H. 1926.
van Can Dr. H. L. M. 1928.
Burgers Dr. W. A. M. 1929.
de Groot C. A. J. 193°.
Selman DI. J. 1933.
Léger G. J. M. 1935.
van Loo E. M. 1939.
Pastoor Drs. J. 1939.
Smeets W. H. 1941.
Zwanikken Drs. J. G. C. 1943.
Müller W. Ch. E. 1944.
Zwitserlood A. M. G. 1944.

111. Onderwijzer voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922 (Hoofd).

IV. Muziekleràren.

Zeyen P. 19°1.
Noë J. H. 1937.
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Leerlingen van het schooljaar 1943-1944

PHILOSOPHIE SUPÉRIEURE

Berden Willem, Baarlo.

Bonnemayers Jan, Maastricht.
Boumans Hans, Heerlen.

Coenen Piet, Roggel.
Geurts Jan, Oirlo (Venray).
Haanen Leo, Venlo.
Haenen Jan, Nederweert.
Hanrath Piet, Venlo.
Henkens Jan, Weert.
Henssen Antoon, Schaesberg.
Houben Harry, Roermond.
Leën Joseph; Ospel. .
Lucassen Gerard, Sevenum.

Meessen Hubert, Wylré.
Mertens Joseph, Mechelen (Wittem).
van der Meulen Leo, Kerkrade.
Narinx Sjef, Wijk (Maastricht).
Niessen Tienes, Echt.
Pörteners Piet, Bom.
Robbertz Joseph, Kerkrade.
Schijns Joseph, Hoensbroek.
Sliwa Paul, Kerkrade.
Vroomen Hubert, Schinnen.
Wijsen Jean, Maastricht.
van der Zander Hein, Schinveld.

1) Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1943-1944.



PHILOSOPHIE INFÉRIEURE

15°

Adams * Frits, Hunsel.
van den Baar Piet, Sittard.
Bauwens * Martin, Meerssen.
van den Broek Martin, Venlo.

Bruijnen * Chris, Grubbenvorst.
Coenen * Harry, Sittard.
Crasborn * Hub, Thorn.
Crijns Leo, Nuth.
Diederen * Jan, Schinveld.

Eggen * Hub, Hoensbroek.
Frijns Karel, Limmel (Maastricht).
Geelen * Leo, Hunsel.
Gerardts * Ben, Meterik (Horst).
Haenen Jacques, Sevenum.
Hamers * Hub, Maastricht.
Hendriks Piet, Venray.
Henkens * Chris, Weert.
Houben Hubert, Heerlen.
Janssen * Ben, Meterik (Horst).
Janssen * Guus, Roermond.
Janssens * Guus, Roermond.
Kremer * Joseph, Vaals.
Lemmen * Matthieu, Meterik (Horst).

Lemmens * Leo, Munstergeleen.
Lenders * Jan, Kessel.
Lücker Martin, Heerlen.

Meeuvis * Piet, Ospel.
Moonen Joseph, Hulsberg.
de Munnik * Jos, Bergen op Zoom.
Okhuysen Harry, Venlo.
Quaedvlieg Joseph, Noorbeek.
Raemaekers * Leo, Weert.

van Ratingen * Jan, Sittard.
Sampers * Frans, Roermond.
Sillekens * Harry, Leveroy.
Simons * Jo, Maastricht.
van Sloun * Henri, Bom.
Smeets * Dolf, Roermond.
Steememan Henny, Venray.
Swagten * Harry, Roermond.
Timmermans * Ben, Horst.

van Tuel * Frits, Weert.
Venner * Willy, Baexem.
Vervuurt * Bernard, Sevenum.
de Vos * Cor, Weert.
Vullinghs Piet, Sevenum.

SEMINARIE-GYMNASIUM

Adriaansens Wim, Walsoorden (Hontenisse).

Baggen Henri, Schinveld.
Benders Piet, Heerlen.
Cobben Pierre, Maastricht.
Crolla George, Valken burg (L.).
Elders Leo, Bovenkarspel.
Goumans Ben, Venray.

de Groot Willy, Gennep.
Haas * Harry, Schaesberg.
Hermesdorf Godfried, Nijmegen.
Heyltjes Wim, Kerkrade.
Heijnens * Ben, Maastricht.
Humme Herman, Gennep.

van Amersfoort Steef, Den

Augustus Jan, Kerkrade.
Bergstein Nico, Kerkrade.
Bergstein Peter, Nijmegen.
Castro * Jan, Maastricht.

Helder.

6de Klas.

van Kempen * Wim, Leunen (Venray).
Lemmen * Piet, Venray.
van Neer René, Maastricht.

Plantz lrving, Willemstad (Curaçao).
van Pol Leo, Buggenum.
Rood Kees, Bovenkarspel.
Schneider Willem, Delden.

Scholtens Roeland, Deventer.
Schröder André, Heerlen.
Verhey Frans, Didam.
Vijgen Joseph, Schaesberg.
Wiertz Hans, Kerkrade.

Wiertz Peter, Schaesberg.

5de Klas.

Cobben Jan, Beek (L.).
Cobben Sef, Heerlen.
Crapels Jozef, Vaesrade (Nuth).
Crijns * Alfons, Voerendaal.
Frantzen Joseph, Kerkrade.
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de Goede Jan, Soesterberg.
Henssen Jo, Bocholz (L.).
Huijts Frans, Voerendaal.
Kerpen * Servais, Wijk (Maastricht).
Knops Matthieu, Simpelveld.

Bergsma JooP, Rotterdam.
Billekens Jan, Sevenum.
Buck Joseph, Bleyerheide (Kerkrade).
Dohmen Guus, Kerkrade.
Drenth Jan, Kerkrade.
Essink Jan, Oldenzaal.
Ftantzen René, Kerkrade.
Huntjens Harry, Valkenburg (L.).
Matti Jo, Kerkrade.

Barree Herman, Groningen.
Batenburg Bernard, Zeist.

6e KLAS

Penders Hubert, Voerendaal.
Poyck Guus, Kerkrade.
Ruiters Joseph, Kerkrade.
Schneider Laurent, Delden.

Widdershoven Guy, Hoensbroek.

4de Klas.

Minke Frans, Waalwijk.
Oomen Kees, Den Hout.

Ploemen Willy, Mechelen (Wittem).
Salemans Constant, Amstenrade.
Savelsbergh Coen, Heerlen.
Sprokel Nico, Kerkrade.
Vercauteren Antoon, Clinge.
van Wersch Jan, Kerkrade.

3de Klas.

Bosch Joseph, Vaals.
Cobben Lou, Beek (L.).



Frantzen joseph, Kerkrade.
Held jacques, Bleyerheide (Kerkrade).
HuIsman Willy, Welten (Heerlen).
janssens Servatius, Schaesberg.
Kallen Denis, Noorbeek.
Lau Hein, Schoorl (N.-H.).
Leijgraaf Frans, Oosterhout.
Michels Leo, Terwinselen.
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Oomen * Wim, Den Hout.
Pierik jan, Terborg.
Reijgersberg Bertus, Wateringen.
Vroemen René, Valkenburg (L.).
Vullinghs Lambert, Sevenum.
Vijgen Gerard, Ubach over Worms.
van de Weyer Fred, Maastricht.
Widdershoven jos, Hoensbroek.

2de Klas, lste Afd.

Bakx Wim, Geertruidenberg.
Bary joseph, Leeuwarden.
Becking Rudi, Terborg.
Berger Paul, Terwinselen.
van de Boel Hany, Thorn.
GoHstein Genie, Kerkrade.
Heinrichs joseph, Kerkrade.
Hollaers Wim, Vlissingen.
jaspers Theo, Klimmen.

van de Kar Kees, Beek (N.-BL).
Knubben joseph, Brunssum.
van Leeuwen * Ton, Haarlem.
Limpens Hubert, Chèvremont (Kerkrade).
Lucas Bernard, Bloemendaal.
Mooren jan, Gennep.
Pierik Paul, Terborg.
Rompen Louis, Mamelis (Vaals).
Thijs Karel, Tilburg.

2de Klas, 2de Afd.

van den Bosch jan, Liempde.
Botterweck joseph, Mechelen (Wittem).
Horbach Antoine, Gulpen.
van de Loo Theo, Gennep.
van Neer Léon, Maastricht.
Nelissen jacques, Beltrum.
Paulussen jan, Bergeijk.
Reijgersberg Gerard, Wateringen.
van Rooyen Rudy, Amsterdam.

van Ruitenbeek Theo, 's-Gravenhage.
Ruijs Kees, Woerden.
Stassen Ben, Weert.
Sterk jo, Kerkrade.
Verhaak Oswald, Breda.

Verwiel Leo, Oisterwijk.
Vliexs Hubert, Simpelveld.
Waelen Matthieu, Kerkrade.

Wouters Guus, Limmel (Maastricht).

lste Klas, lste Afd.
/1

////

van den Berg * Lodèwijk, Sluiskil.
Bots * Bert, WassenaaL
van Bregt * Flip, Rotterdam.
Brenninkmeijer * Gerard, Lichtenvoorde.
Brinkman * Wim, Vaals.
Bröcheler Hendrik, Vaals.
Coenen Sjef, Uden.
Crandel * Leo, Overveen.
Crijns * Arthur, Rumpen (Brunssum).
Engelen * Wim, BeUeld.
Franken * Frans, Gulpen.
Ganitsen Floor, Keulen.
de Goede * Theo, Soesterberg.

Habets * Leo, Gronsveld.

van Heeswijk Frans, Best.
Hermans Hubert, Schinnen.

janssen * Willy, Vijlen (Vaals).
van de Kar * Fons, Beek (N.-BL).
Koch * jan, Zuilen.
van Loo jean, Gulpen.
Nolet * Hans, Heiloo.
Oomen Walter, Den Hout.

Sluijsmans Gaston, Margraten.
Sijpkens Willy, Bussum.
de Vries Bertie, Bladel.

Weijenborg Frans, Lichtenvoorde.



1ste Klas, 2de Afd.
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Brenninkmeijer * Herman, Lichtenvoorde.
Douven * Joseph, Mechelen (Wittem).
Lemlijn Eugène, Noorbeek.
Martens * Jan, Hoensbroek.
Massaro * Remo, Heerlen.
Mertens * Colla, Mechelen (Wittem).
Notermans * Jozef, Kerkrade.
Obbema * Piet, Sneek.

Otten Joseph, Heerlen.
Pinckaers * Hubert, Epen (Wittem).
Pouls * Henri, Rumpen (Brunssum).
Ruijs Henk, Woerden.
Schwanen * Willy, Mechelen (Wittem).

Seelen * Antoon, Rijen.
Senden * Jan, Bocholz (L.).
Snackers * Willy, Eugelshoven.
Snijders * Jo, Kerkrade.
van Stratum * Piet, Horst.
Sijpkens * Piet, Bussum.
Tielen * Eed, Sevenum.
Turlings Joseph, Echt.
Uiterwijk * Jan, 's-Gravenhage.
Veraart Ben, Kerkrade.
Vijgen * Pierre, Kerkrade.
Widdershoven * Rard, Hoensbroek.

HOGERE BURGERSCHOOL A

Çlaerhoudt Herman, Sluis.
Coenen Gerd, Uden.
Huberts Piet, Harderwijk.

5de Klas.

Janssen Nol, Nijmegen.
van der Mast Eduard, Heerlen.
Paes Lucien, Nijmegen.
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Philips Rudolf, Valkenburg (L.).
Ruijs Egbert, Woerden.
Scholtens Wim, Sappemeer.
Tops Henri, Heer.

van Vlerken Jacques, Boxtel.
Werry Joseph, Spekholzerneide (Kerkrade).
van Wersch Nico,Simpelveld.

4de Klas.

van Alphen * André, Den Helder.
Geldens Tonny, 's-Gravenhage.
Kaanen Alfons, Vierlingsbeek.
Lamberigts Charles, Weert.
Lamberti Eduard, Maastricht.

van Rie * Jéróme, Aardenburg.

de Roy * Piet, Helmond.
Rijcken André,' Brielle.
Savelkoul Victor, Geleen.
Scholtes * Louis, Spekholzerheide
Tromp Dirk, Sneek. .

(Kerkrade).

HOGERE BURGERSCHOOL B

5de Klas.

van de Boel Joseph, Thorn.
Bos Johan, Wehe (Leens).
Bour Willem, Heerlen.

de Bruyckere Antoine, OostburK
Buck Werner, Bleyerheide (l(erkpde).
Cremers Jan, Heerlen. .!:

Geelen Joseph, Kerkrade.
van Hapert Hein, Eindhoven.
van Heeswijk Willy, Best.
von Hoegen Frans, Kerkrade.

Huberts Leo, Harderwijk. ,
Kasper Rolf, Tandjoengenilll (S1,1m.).

)



Leunissen Hein, Nuth.
Mulder Antoon, Utrecht.
Ramakers Noël, Sittard.

IS5

van Rens Theo , Weert.

van de Stadt Huib, Brassan (Java).
van Waes Frans, Westdorpe.

4de Klas, lste Afd.

de Bakker Piet, Walsoorden (Hontenisse).
Bergstein Aloys, Kerkrade.
Bägels Joseph, Rumpen (Brunssum).
Borm * Piet, Hulst.
Busch Ton, Dordrecht.
Coppes Herman, Enschedé.
Dechesne George, Enschedé.
Geling Jos, Winschoten.
van den Hemel * Jacques, Sas van Gent.

Hermanns Otto, Kerkrade.

Hoogstraten Wijnand, Deventer.
Jaartsveld Frans, Groenlo.
Jaartsveld Rudolf, Groenlo.
Janssen Wim, Nijmegen.
van der Lande Paul, Deventer.
Mali Carel, Emmastad (Curaçao).
Mulder Bernard, Bathmen - bij
van Oorschot Jan, Heeswijk.

Deventer.

4de Klas, 2de Afd.

Eysink Willy, Deventer.
Kaldenbach * Piet, Hoorn.
Opfergelt Frits, Eygelshoven.
Pluym * Frans, Westdorpe.
de Rooy Piet, Enschedé.
Rouing Piet, Enschedé.
Ruijs Piet, Woerden.
Schoemaker Gerard, Deventer.

Duynstee Bob, Roermond.
Franssen Tonny, Terwinselen.
Garritsen Otto, Keulen.

de Goede Ben, Soesterberg.
Goossens Gerard, Heerlen.

Haagmans Jo, Kerkrade.
Hamer Douwe, Pangkalanbrandan
van den Hoef Hubert, Valkenburg
Hoefsloot Nico, Kerkrade.
Horbach Lou, Gulpen.
Huijts Huub, Heerlen.

1.eijgraaf Robert, Oosterhout.
Lion Bram, Pasir Madang (Poerwakarta- Java).
Majoie Fons, Maastricht.

(Sum.).
(L.).

Scholtens Wim, Kloosterburen.

Snijders George, Nieuwenhagen.
Vorage Constant, Kerkrade.
de Vries Dirk, Bladel.
Windels Piet, Heerlen.
Wortelboer Gerard, Groningen.
Wijffels Jacques, Westdorpe.

3de Klas.

Reijnen Harry, Mill.
van Roosmalen * Albert, Maastricht.
Ruijs Jaap, Woerden.
Seelen René, Rijen.
Stam Raoul, 's-Gravenhage.
van der Sterren Harry, Mill.
Vaessen Karel, Kerkrade.
Veeger Luc, Groningen.
Verschuren Sjet Loon op Zand.
de Vries Ko, Aalst.
van der Werf Gerrit, Bolsward.
Willemars Jan, Barneveld.
van der Winkel Adri, Kotadabok (Singkep).
Wortelboer Theo, Groningen.

2de Klas, lste Afd.

Broers Hubert, Heerlen.
Coppes Robert, Enschedé.
van Dongen Bert, Helmond.

Ernst * Wim, Kerkrade.
Feldbrugge Piet, Groningen.
Hamers Joseph, Simpelveld.



Hillen Theo, Blerick (Venlo).
Holthaus Dirk, Hengelo.
van Hoorn Gied, .Loon op Zand.
Huberts Louis, Harderwijk.
Hunink Hans, Wijhe.
Jacobs Theo, Weert.
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de Jong Ad, Loon op Zand.
de Jong Jo, Valkenburg (L.).
Leenders Gerard, Venlo.
Oosterholt Frans, Groenlo.
de Vries Piet, Bladel.

2de Klas, 2de Afd.

de Jong Cor, Loon op Zand.
van Loo Albert, Kerkrade.
Maréchal Hendrik, Kerkrade.
Pasman Gerard, Spekholzerheide
Peters Jan, Dedemsvaart.
Riksen Wim, Dongen.
Roelofs Gerard, Enschedé.
Ruijter Ed, Arnhem.
de Schutter Gerard, Fijnaart.

(Kerkrade).

Sorbi Steef, Wassenaar.

Struijcken Leo, Tilburg.
Veeger Jacques, Groningen.
van Waes Polly, Westdorpe.
van Wersch Joseph, Kerkrade.
Wortelboer JooP, Groningen.
van Wijck Willy, Nijmegen.
Wijffels Willy, Sint Kruis

tste Klas, tste Afd.

van Bregt Kees, Rotterdam.
Buck Hans, Bleyerheide (Kerkrade).
Burger Jan, Zeist.
Demes JooP, Dokkum.
Diederen Peter, Chèvremont (Kerkrade).
Graaf Kees, Den Helder.

Hamers Leo, Simpelveld.
van den Hemel * Nico, Sas van Gent.

Hendrikse * Egidius, I]zendijke.
Höppener Joseph, Ubach over Worms.
Jaartsveld Jan, Silvolde.

Janssen * Wim, Groningen.
Janssen Wim, Maastricht.
Louwers André, Uden.

Malag * Henryk, Brunssum.
Menu Jan, Kloosterzande.
Opfergelt Theo, Eygelshoven.
Rozenhart Piet, Lutterade (Geleen).
Stassen Aloys, Kerkrade.
Steins * Leo, Heerlen.
Tijhuis Albert, Nijverdal.
Vroom * Wim, Groningen.

tste Klas, 2de Afd.

Bergmann Harry, Boxmeer.
Bergstein Peter, Kerkrade.
Bögels * Theo, Rumpen (Brunssum).
Everts Piet, Sevenum.

Halsema Theo, Wehe (Leens).
Hermans Jan, Schinnen.
van der Leek * Jo, Terwinselen.~
Maessen * Frans, Neerbeek (Beek - L.).
Maessen Theo, Neerbeek (Beek - L.).
Melief * John, Rotterdam.

Minke Martinus, Dedemsvaart.
Pierik * Hans, Terborg.
Smit Antoon, Nijmegen.
Smithuis * Henk, Hengelo.
Snijders * Fons, Kerkrade.
Voncken Hubert, Badhoeve-Dorp.
Wasser * Hans, Winterswijk.
Wehkamp Frans, Slagharen.
Willemsen * Gerard, Doesburg.

VoorbereidendeKlas.

Bergstein * Tonny, Kerkrade.
Closset Alex, Maastricht.

Cremers * Gerard, Heerlen.
Dirken * Jan, Simpelveld.



ten Doeschate * Pau!, Sevenum.
van Douveren * Louis, Raalte.

van Drunen * Lambert, Hintham (Rosmalen).
Duijsings * Nicolaas, Mechelen (Wittem).
Geurts * Henk, Grave.
Geurts * Willy, Grave.
Govers Henk, Tiel.
Gulikers * Willy, Epen (Wittem).
van Heeswijk * Harry, Best.
Hutschemakers * Nico, Banholt (Mheer).
lansen Han, Kloosterburen.
Keulers * Jan, Geleen.
Kruijtzer Karel, 's-Hertogenbosch.
Leijgraaf * Han, Oosterhout.
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Limpens * Guus, Chèvremont (Kerkrade).
Lipperts * Thijs, Spekholzerheide (Kerkrade).
Moers * Jo, Kerkrade.
van Oldenbeek * André, Waalwijk.
Raymakers * Hans, Eersel.
Reijgersberg * Adri, Wateringen.
van Riemsdijk * Leo, Maasbracht.
van Roosmalen * Willy, Maastricht.
Schönefeld * JooP' Kerkrade.
Slenter * Ernest, Noorbeek.
Steeman * Huub, Rotterdam.
Verhey Leo, Didam.
Wolters * Harry, Haanrade (Kerkrade).
Wullenweber * Hans, Eygelshoven.



Personalia

De H. Priesterze'ijding ontvingen:

Lambert van Aken.

Johan Brounts.
Pierre Ernst.
Gerard van Hees.
Frans Hendriks.
Guillaume Hommes.

Louis Joosten.
Serv ais Maessen.

Jacques Mohr.
Matthieu Ramaekers.

Henri Seegers.
Charles Thijssens.

van het Bisdom Roermond.

Louis Paulussen S.].
van de Societeit van Jezus.

Johan Hensels
van het Aartsbisdom Auch.

De volgende examens werden afgelegd: 1)
Notarieel examen:

Ch. van der Mast, 3e d.

Staatsinrichting M.O.
P. H. A. Houben.

Werden benoemd:

Tot Professor aan het Groot Seminarie te
Roermond:
Dr. P. E. ]. J. Teeuwen.

Tot Kanunnik van het Kathedraal KaPittel
van Roermond:

J. J. F. lngendael, pastoor-deken van Maastricht.

OVERLEDENEN.

(achter de naam zijn de jaren aangegeven waarin
ze als leerling op Rolduc verbleven).

Johan Hubert Stessen, oud-gymnastiekleraar
van Rolduc (19°1-1924). t 25 Juli 1943 te
Susteren.

1) Oud-leerlingen worden verzocht opgave van
de door hen afgelegde examens te zenden aan:
Redactie van Rolduc's Jaarboek te Rolduc.

1943-1944

Jan H. van Eijs (1888-1890), pastoor te Lut-
terade-Krawinkel. t 26 Juli 1943 te Lutterade.

G. Joseph H. Peerboom (19°3-19°5), pastoor
te Wijnandsrade. t 19 November 1943 te
Wijnandsrade.

René Coenen (1936-1941), t 12 November 1943
te Watenstedt (Braunschweig).

J. H. Louis Stassen (1880-1882), oud-pastoor
te Heerlerheide. t 2 December 1943 te Heerlen.

Frans J. A. Keijbets (1885-1893), pastoor te
Welten. t 4 December 1943 te Welten.

Aloysius Goossens, missionaris van Scheut,
(1879-1894). t 7 December 1943.

Charles Joseph Nyst (1927-1934). t 18 Januari
1944 te Gross Beeren (Duitsland).

Henricus M. ]. Verbugt (1937-1940). t 20
Januari 1944 te Venray.

H. D. J. Aloys Bergstein (1866-1870). t 23
Maart 1944 te Kerkrade.

E. F. van Eys (19°3-19°5), pastoor te Berg
a. d. Maas. t 6 April 1944 te Berg.

W. J. Vorage (1878-1883 en 1885-1887),
pastoor te Vijlen. t 15 April 1944 te Vijlen.

M. Frans]. Brune (1880-1886), oud-directeur
van het Bisschoppelijk Progymnasium te
Vènlo, oud-pastoor van de Basiliek van O.
L. Vrouw te Maastricht, officier in de orde
van Oranje-Nassau. t 15 April 1944 te
Maastricht.

Hubert M. Knops (19O1-19II), pastoor te
Echterbosch, oud-prefect van het Bisschop-
pelijk College te Weert. t 23 April 1944 te
Koningsbosch.

C. ]. Ritzen (1886-1894), oud-pastoor te Nuth.
t 6 Mei 1944 te Nuth.

P. G. van Dooren (1904-1906), pastoor te
Broekhuizen. t 9 Mei 1944.

A. J. H. Hubert Janssens (1887-1894), oud-
leraar van Rolduc (1898-1924), oud-pastoor
van Margraten. t 10 Mei 1944 te Maastricht.

Jean P. ]. Metzemakers (1909-19II), leraar
van Rolduc (1914-1944). t 15 Mei 1944 te
Rolduc.



Ferdinand A. M. van der Ham (1930-1934).
t Gefusilleerd 16 of 17 Mei 1944 waarschijnlijk
in de duinen bij Overveen.

Joh. Smits (1881-1885), mede-oprichter en
president commissaris van de N.V. Bierbrou-
werij "De Drie Hoefijzers", Ridder in de orde
van Oranje-Nassau, Ridder in de orde van
Gr:egorius den Grote. t 27 Mei 1944 te Breda.

Malhijs Everts (19°3-19°7), Directeur van de
Amsterdamse Bank, bijkantoor Kerkrade.
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t 3° Mei 1944 te Kerkrade.
Piet Hermans (1922-1926). t 30 Mei 1944 te

Utrecht.
Eduard Meussen (1923-1929). t 27 Juni 1944

te Valkenburg (L.). .

N. H. Heijmans (1879-1881), oud-pastoor te
Ottersum. t I Jmi 1944 te Heel.

J. A. L. van Soest (1876-1884), oud-pastoor
van BroekhuizEllvorst. tIl Juli 1944 te
Lottum.

Gedenkteken voor Rolduc's
Oorlogshelden

Na de Mei-dagen van 194° werd een comité
in het leven geroepen om te Rolduc een gedenk-
teken te plaatsen voor de Rolduciens die op het
slagveld of anderszins hun leven gaven voor het
Vaderland.

Het ligt in de bedoeling thans zo spoedig
mogelijk over te gaan tot de plaatsing van het
monument, die in verband met het voortduren

der oorlogshandelingen voor onbepaalde tijd
werd opgeschort.

Tot onze spijt zijn door het oorlogsgeweld veel
gegevens van het comité verloren gegaan.

Mogen wif daarom de familie en c.q. de ken-
nissen van gevallen Rolduciens verzoeken de
namen der helden alsmede de plaats waar zif het
leven lieten (c.q. nog eens) op te geven aan Mr. P.
Müller, Cr. Kerkstraat 24 te Venlo.

Ofschoon wij dankbaar zijn voor de reeds

ontvangen giften, menen wij dat het gestorte
bedrag best verdrievoudigd kan worden.

Wij twijfelen er niet aan of ieder die op Rolduc
zijn studies heeft gemaakt, beschouwt het als
zijn plicht en eer een bijdrage te zenden aan;
c.q. te storten op de girorekening van MI. Müller
(No. 173191), opdat het monument door ons aller
medewerking de helden én Rolduc waardig zij.

Bijzonderheden omtrent het monument o.a.
met betrekking tot de onthulling worden evenals
de lijst van de namen der helden bekend ge-
maakt in 't volgend Jaarboeknummer dat in
Augustus 1946 verschijnt. 1)

Namens het Comité

Dr. WIN. ROUKENS,
Voorzitter.

Nijmegen, Groesbeekseweg 184.

1) Om deze ere-lijst zo volledig mogelijk te kunnen opmaken, ontvangen wij gaarne van familie
of kennis~en der gevallen en SPOEDIG - zo mogelijk vóór I Juli - naam, foto, enkele Jevens-
bijzonderheden, tijd, plaats en omstandigheden van hun dood en de aanleiding daartoe.

Redactie Rolduc's Jaarboek.





IN MEMORIAM

Jean Metzemakers
De treurige tijding, die voor velen van ons

tamelijk onverwachts is gekomen, dat onze oud-
klasseleraar is overleden, is de reden, dat wij
nog eenmaal een band willen leggen tussen alle
oud-klassegenoten van vijf H.B.S. afdeling A,
die in Juli 1939 te Rolduc eindexamen deden.

De Z. E. Heer Metzemakers is een figuur
geworden in de tijd waarin wij onderwijs van
hem genoten, die sympathie voor ons allen
had en wij allen ook voor hem. Op verschillende
wijze hebten wij dat kunnen ondervinden en
tonen en vooral die ogenblikken, waarin de
band van vriendschap, voor zover deze tussen
de jeugd en een leraar mogelijk is, tot uiting

~a. , behoren tot de prettigste van onze Rol-
ucse tijd.
V 1 heeft hij voor ons gedaan.
De traditionele ernst, waarmee een eindexa-

men klasse behept moest zijn, ontbrak voor
een groot deel bij ons, "onverbeterlijke opti-
misten": Toch was het resultaat goed. Goed
was ook de wijze waarop de Z. E. Heer Metze-
makers ons leidde en het zijne ertoe bijdroeg
om een prettige sfeer tussen leerlingen en leraar
te scheppen en te consolideren.

Nu langzamerhand wél enigszins de ernst in
ons is gevaren, hetgeen een normale ontwikke-
ling is, beseffen wij ook temeer, dat de storm-
achtige uitingen van onze originaliteit en op een
internaat, door veel ouderen niet geaccepteerd
konden worden. Dit sproot soms voOrt uit de
positie die zij tegenover ons moesten innemen
en soms ook wel uit een zeker gemis van het
eeuwig jeugdige dat een leraar nu eenmaal moet
bezitten om genade te vinden bij het harde
oordeel der jeugd, die de gesapigheid van de
levenservaring en daarmee ook vaak de hypo-
crisie nog mist. Ouderdom kan op zeer jeugdige
leeftijd intreden en de jeugd kan zich "tot in
lengte van jaren" handhaven.

In onzen oud-klasseleraar hadden wij een type
gevonden, die bij ons genade kon vinden en

wien we ons vertrouwen konden schenken,
waarmee wij over 't algemeen zeer karig waren.
Uit deze uiting blijkt reeds de waardering voor
zijn persoon. En hiervan wist de Z. E. Heer
Metzemakers ook te genieten, hetgeen bleek
uit de wijze waarop hij ons het leven op kost-
school wist te veraangenamen. De medewerkers
aan het Jaarboek ondervonden dat herhaaldelijk
evenals de leden van zijn "tabakscollege", maar
ook onze klasse als eenheid heeft verschillende
keren van zijn goedheid kunnen profiteren,
hetgeen culmineerde in de uittocht naar MOresnet.

Uit een persoonlijke band, die doOl" velen
na het eindexamen gehandhaafd bleef, is de
dankbaarheid van ons jegens hem tot uit-
drukking blijven komen. Maar de solidariteit,
waarop wij destijds zo trots waren, zou in dis-
crediet raken als wij nu nog niet eens als een-
heid onzen sympathieken oud-leraar posthuum
kwamen danken voor alles wat wij van hem
hebben mogen ontvangen. Zijn krachten heeft
hij niet gespaard. Zijn geschiedenis- .en neder-
landse lessen waren steeds even interessant als
leerzaam en niet onvoorbereid. Zijn persoonlijk
contact met ieder van ons afzonderlijk was
hecht en ook meestal aangenaam. Als man van
temperament genoot hij van een spontane geste
en kwam ook wel eens met ons in botsing.

Een langdurige diabetes heeft zijn krachten
afgemat en na een langdurig ziekbed is hij op
15 Mei 1944 te Rolduc overleden.

Ons gebed wordt gevraagd. Dit zullen wij
onzen ontslapen oud-klasseleraar zeker niet
onthouden. Moge nog eenmaal de tijd daar zijn,
dat wij met velen, zo niet allen, zijn graf kunnen
bezoeken.

Inmiddels brengen wij onze laatste groet langs
deze weg aan hem, die een goed mens, een
prettige leraar en een sympathieke man was.

Mijnheer Metzemakers, rust zacht.

László.
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In memoriam

Mijnheer Metzemakers overleden. . . . . . . .
Je jongenshart voelt iets, maar je begrijpt

het niet, ofwilt het liever niet begrijpen, omdat
je hem niet wilt missen.

Hij was goed voor ons. Hij gaf aan ons allen
zijn gulle lach en hartelijk woord. Hij gaf ons
alles en met dat alles ook zijn krachten....
Hij kon en wilde voor ons werken uit liefde
voor ons en daarom viel het hem zo zwaar
afscheid te nemen van al zijn dankbare leerlingen.

Hij wist hoe vruchtbaar het paedagogische
priesterleven kon zijn en aarzelde ook niet om

aan dit, zijn ideaal, zijn laatste krachten te geven.
Nu heeft hij afscheid moeten nemen van zijn

dierbaren hier op aarde; van zijn Rolduc, van
zijn dankbare leerlingen, collega's en vrie.nden.

Wij brachten hem naar zijn laatste rustplaats,
maar dit mag van ons niet het laatste voor
hem geweest zijn.

Gedenken wij hem in onze gebeden.
Hij zal ongetwijfeld bij zijn Hemelse Vader

en goede Moeder Maria voor ons bidden, voor
ons, zijn dankbare Rolduciens.

R.I.P.



ZILVEREN BESTAANSFEEST
van de Missievereniging "Rolduc"

23 Maart 1944

Na veel beraadslagingen in de bestuursverga-
deringen en na lange voorbereidingen op ver-
schillend gebied, kwam eindelijk, 23 Maart, de
dag, waarop onze vereniging haar 25-jarig be-
staan zou herdenken. Gezien de oorlogsomstan-
digheden kon de viering niet zo groots zijn als
het bestuur zich aanvankelijk had voorgesteld,
maar toch werd er alle mogelijke moeite besteed
aan het voorbereiden en organiseren van een
passende jubileum-viering. We mogen God
danken, dat we toch nog een feest hebben
kunnen op touw zetten onder voor ons ook, in
andere opzichten nog buitengewoon gunstige
omstandigheden. Op 23 Maart bleef de viering
hoofdzakelijk beperkt tot ene herdenkingsver-

gadering, terwijl zoals bij vroegere lustra, het
officiële feest werd verschoven naar het laatste
trimester.

23 Maart. De communauteitsmis werd door
den Z. E. Heer Moderator opgedragen voor de
Missievereniging, tot welke intentie ook de leden
H. Mis en H. Communie aan God opdroegen.
De Missieklas was in een feestelijk kleed gestoken
door een grote missievlag, palmtakken en bloe-
men, terwijl een bord met ,,25" op de deur
ieders aandacht trok.

De feest vergadering werd 's namiddags in de
grote aula gehouden. Een passende versiering
was aangebracht achter de bestuurstafel op het
toneel. Behalve de Z. E. Heer Directeur gaven



nog vele andere Heren blijk van belangstelling.
Na de opening nam de Voorzitter direct het
woord en wees erop dat we ondanks de tijds-
omstandigheden hier bijeen zijn gekomen om
de jubilerende vereniging te zien in verleden,
heden en toekomst. Hij bracht dank aan de
oprichters, Prof. Dr. Terstappen en Dr. Thy-
wissen, aan den Z. E. Heer Directeur voor zijn
grote belangstelling en steun voor de vereniging,
en aan den oud-moderator en den tegenwoor-
digen moderator, die de grote bezieler en orga-
nisator van de missie-activiteit op Rolduc is.
Daarna kondigde hij de veranderingen in de
werkwijze van beide afdelingen aan (zie hier-
voor de desbetreffende verslagen in het jaar-
verslag), en zette het bijzonder doel van deze
lustrum-viering uiteen.

Vervolgens gaf de Secretaris een uitgebreid
overzicht van het werk in de afgelopen 25 jaren.
Hierin liet deze zien, dat onze Missievereniging
aan het voor haar gestelde doel beantwoord
had door het vervullen van de drievoudige taak,
die ze na te komen heeft om een goede miss~e-
actie onder studenten te voeren, n.l. een gees-
telijke, intellectuele en finantiële taak. Na deze
verantwoording door den Secretaris kreeg de
Z. E. Heer Moderator het woord om nader in
te gaan op doel, geest en streven van onze Missie-
vereniging. Na deze degelijke uiteenzetting door
den Z. E. Heer Moderator, sprak de vice-voor-
zitter nog een kort, opwekkend woord tot de
leden van de tweede afdeling.

Tenslotte gaf de voorzitter het woord aan
den Z. E. Heer Directeur, onze Ere-voorzitter.
Na eerst dank gebracht te hebben aan de
Missievereniging voor haar werk onder de leer-
lingen, begon hij te spreken over het Missiebevel,
dat Jezus aan zijn Apostelen gaf. Deze riepen
bij de prediking leken te hulp. Daaruit volgt,
dat de K.A. zo oud is als de Kerk, en dat de
Missie daarin de oudste rechten heeft. Ook de
leken moeten aan missie-actie doen; een geor-
ganiseerde actie is onontbeerlijk; onze vereni-
ging is daarvan een goed voorbeeld.

K. A. en Missie zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden, en de K. A.-geest moet onze
leden doordringen.

Verder benadrukte onze Directeur, dat we
mee mogen doen aan de missie; maar hij herin-
nerde ons ook aan het andere feit: we zijn'
verantwoordelijk voor de missionering, omdat
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we verplicht zijn aan missieactie te doen. Hij
hoopte, terwijl hij het betreurde, dat de missie-
vereniging pas 25 jaar op Rolduc bestaat, dat
deze altijd zal blijven bestaan, zolang er Rolduc
zal zijn. Het machtig applaus bewees wel met
welk een enthousiasme de Directeur de aanwe-

zigen bezield had. Hierop dankte de Voorzitter
den Z. E. Heer Directeur voor zijn bezielende
woorden, en gaf de verzekering, dat we ons
van onze eretaak bewust zullen blijven; dat
moge onze dank zijn. Daarna sloot de voorzitter
deze geslaagde vergadering.

4 Juni. Grote moeilijkheden heeft het bestuur
ondervonden bij het in elkaar zetten van het
feestprogramma. Door de ongunstige tijdsom-
standigheden (het reizen zelf begon ook al ge-
vaarlijk te worden) was er geen eminent spreker
te krijgen; en ook kon geen Missiebisschop of
een andere prelaat komen om het feest meer
luister bij te zetten. Het opvoeren van een groot
en zwaar missietoneelstuk bracht zijn. vele
moeilijkheden mee voor wat betreft regisseur,
spelers en toneelrequisieten. Maar toch mag ook
deze dag geslaagd heten.

De communauteitsmis met H. Communie

werd opgedragen voor de Missievereniging. De
plechtige Hoogmis was tot dankzegging.

Om twaalf uur opende de voorzitter de feest-
vergadering in de aula met een kort inleidend
woord. Hierna gaf hij het woord aan den heer
D. v. d. Does uit Heerlen voor zijn spreèkbeurt :
"De hulp van den leek aan de missie, vooral
op Java". Spreker was hier zelf vele jaren
werkzaam geweest. Na eerst de geschiedenis
van de missionering in Ned. Indië behandeld te
hebben, liet hij van de ene kant de snelle en
hoopvolle ontwikkeling van de missie aldaar
zien, maar van de andere kant ook de geweldige
moeilijkheden, die de missionaris er ontmoet.
Daarom kan de leek den missionaris soms buiten-

gewoon goed steunen bij diens werk. Alles kon
hij illustreren met voorbeelden van eigen be-
levenissen. De Z. E. Heer Directeur dankte

spreker, vooral omdat deze ons had laten zien
hoe de leek de Hiërarchie daadwerkelijk kan

helpen. Vervolgens hield hij de missievereniging
twee nieuwe programmapunten voor, n.l. de Z.g.
binnenlandse missie, en vooral de Hereniging,
daar de verdeeldheid der Christenen een groot
struikelblok is voor de missie. (zie hierover
verder het jaarverslag).



's Namiddags werd op verdienstelijke wijze,
onder regie van den Z. E. Heer A. Timmermans
"De drievoudige Wijsheid van Vader Wang",
een Chinees missiestuk van H. Ghéon opgevoerd.
Het spel was vlot, het décor was in orde, en
het orkest omlijstte de bedrijven met Chinese
en Oosterse muziek, zodat het hele stuk heel

goed tot zijn recht kwam. (voor verder verslag
hierover, zie toneelrubriek in het jaarboek).

's Avonds werd de bekermatch Limburgia-
Sparta II gespeeld, waaraan door het bestuur
een interessante prognose wedstrijd verbonden
was, die een aardige cent in het laadje bracht.

Hiermee eindigde deze dag, die geheel in het
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teken van de missie stond, welgeslaagd. De
leerlingen wisten het gebodene te appreciëren;
en het een en ander zal zeker veel bijgedragen
hebben tot de uitbreiding van hun missiekennis
en vooral van hun missieliefde. Moge de Missie-
vereniging "Rolduc" in de betere geest, die dit
jaar gekomen is, verder blijven werken, en in
het volgende zesde lustrum onder normale en
betere omstandigheden haar werkzaamheden
weer volledig kunnen ontplooien ter verwezen-
lijking van Christus' eigen leuze: Adveniat Reg-
num Tuum.

S]EF QUAEDVLIEG,
Secretaris.



Eindexamen-Congé

Rolducse traditie is taai als vóóroorlogse
rubber; en de studerende - subsidiair op Rolduc
verblijvende - jeugd zorgt er wel voor, dat deze
traditie springlevend blijft als zijzelf. Zo was
het in mijn tijd een vaste mos, dat de Rhétorica
- op onze moderne Gymnasia heel prozaisch
zesde Gym. genoemd - de dag voor het eind-
examen een hele middag "uitging", om zo fris
en examen-proof mogelijk "coram doctissimis"
te verschijnen.

Eindelijk was de lang-ver. . . . ; de rest van
deze klassiek-conventionele volzin zal den lezer,
wanneer hij tenminste ooit zelf de edele opstel-
kunst beoefend of bij anderen bestudeerd heeft,
bekend zijn; maar al is de zin door eindeloze
herhaling afgesleten als een Duitse soldaten-
broek op de dag der capitulatie, zij gaf precies
onze stemming op die stralende Mei-morgen van
het jaar 1921 weer; eindelijk....

Wij waren allen eivol, sterker nog, de examen-
kennis in onze hoofden had enkele atmosferen

spanning bereikt, zij puilde uit, als een hard-
opgepompte binnen bal door het versleten en
gescheurde leer van "het bruine monster", de
parate kennis stroomde permanent "door het
bolwerk onzer tanden" - U ziet lezer, Homerus
is evenmin als de gebochelde Henri de Lagardère
dood maar springlevend - als water uit de
kraan; in de Geschiedenis waren we thuis als

een conducteur in zijn spoorboekje; met de
klassieke en moderne talen waren we vertrouwd

geraakt, als een hedendaagse huisvrouw met de
distributie; een enkele alpha wist zelfs een en
ander van Wiskunde; door de lang niet malse
examenstof, inclusief de Latijnse thema, hadden
we ons in stage studie heengeboord, als een
houtworm door een eikenhouten balk, overdag
blokten en repeteerden we, 's nachts droomden
we van ijselijk-alwetende proffen, die goud-be-
brild met grijnzende spotlach om onze stommi-
teiten grinnikten er moest een einde aan
komen, het was meer dan tijd. Want onze
Zenuwen. . .. ze stonden gespannen als het vel
van een Turkse trom, ze dreigden te springen,
als te hard opgepompte fietsbanden.

We stonden voor de bosquet-poort ; de prefect
mijnheer Knops, hulpvaardig en kwiek als altijd,
deed het goedegeoliede slot geruisloos open,
""enste ons een prettige middag, zag niet, of
wilde niet zien, dat de streng-verboden ciga-
retten op het vlammetje na, reeds brandden.

Het bosquet was prachtig als altijd in de voor-
zomer; onze klasse-leraar professor Cuypers "in
gut er Laune, ""ie immer", wij zelf blij als goed-
bedachte kinderen op Sinterklaasmorgen. Waar
zijn jullie toch allen gebleven, die op die onver-
getelijke Mei-dag naast en voor en achter mij
aanstapten, genietend van zon en zomer, van
choc en cigaretten, van lach en kout. Telkens
als ik de oude vertrouwde photo van onze klas
in het eerste jaarboek bekijk, zou ik jullie allen
willen gaan zoeken op kaplanie of kantoor,
voor de klas of aan huis, naarmate het lot jullie
over het land heeft verstrooid. Deze zomer zal
ik het proberen, als de distributie me ten minste
een paar nieuwe fietsbanden toewijst. Reken er
dus. . .. nog maar niet op.

Het was schitterend zomerweer; geen wolkje
aan heel het wijde hemelveld, en de zon. stond
te gloeien als een witte vuurbol, die pleizier
in zijn eigen brandende warmte had. Hoe prettig
is het toch weg te duiken in de herinnering aan
die onvergetelijke zomerdag; dagen reeds giert
de stormwind nu over de Philips-stad, de regen
striemt de triplex-"ruiten", met de vierkante
decimeter-noodglas in het midden met hoorbaar
gespetter bij elke windvlaag, de goten gorgelen
van het van de daken gietende water, plassen
vol voortdurend rimpelend water vullen het plein,
alles in huis is klam en vochtig als in een druip-
steengrot, de Amerikaanse kolen in de defecte
kachel roken en walmen als een boeren-bakoven
gestookt met nat hout....

Toen zongen de vogels in de hoge, gladde
beuken, de zwaluwen scheerden met breed-ge-
spannen vleugels over het rimpel-loze vijver-
water, de natuur was fris als een pas gewassen
kinder-gezich t.

In Herzogenrath vernamen we het doel van



onze wandeling: de ruïne Wilhelmstein bij
Bardenberg; ik was er nooit geweest, had er
zelfs nooit van gehoord, maar enkele jongens,
die van Kerkrade en Rimburg kwamen, beweer-
den dat het lang niet mis was, die ruïne, dat
ze schitterend op een beboste heuvel lag, en
een prachtig uitzicht over "heel Duitsland"
bood, en dat er ook een Wirtschaft aan verbon-
den was. Die laatste mededeling opende ten-
minste perspectieven... .

Door het heerlijke Wormdal kuierden we
voort; het was er koel als in het Rolducse bos-
quet, en boom en plant, bos en wei gaven geur
en fleur aan deze liefelijke uithoek van het
Duitse Rijk, in die gezegende tijd onze bevriende
buur. . . . Een sneltrein daverde met luid geratel
van snel-wentelende wielen over de hoge spoor-
dijk, een wazige rooksliert bleef lang boven onze
hoofden hangen in de bijna windloze zomerlucht.
Een kerkklok in de verte sloeg langzaam drie
uur, een verkeersvliegtuig der Deutsche Luft-
hansa trok hoog in de lucht een kaarsrechte
streep van Aken komend en blijkbaar op weg
naar Keulen of het Roergebied. Uit een omras-
terd weiland met welig grastapijt keken een paar
rood-bonte koeien ons troepje met grote, natte
droom-ogen even na, om dan weer rustig met
hun platte snoeten langs de groene grasmat te
tasten. Een zware merrie met een alleraardigst
bruin veulentje draafde even met ons langs de
afrastering mee, bleef plotseling staan en hin-
nikte luid en scherp met vreemd geblikker
van gele sterke tanden. Het veulentje schoot
plots in een dolle ren, de lichte hoefslagen
kletterden ijl als hagel tegen een spiegelruit, de
slanke, dunne pootjes droegen het lenige paar-
denlijfje in snelle wendingen om het alweer
rustig grazende moederdier heen, dat de grazige
aardkluiten door de lucht boogden. En even
plotseling stond het stil, roerloos stil, als tot
bewegingloosheid betoverd rustig starend met
vochtig glanzende ogen naar een lange goederen-
trein hoog boven op de dijk. "Zijn baas zal de
machinist van die trein zijn", meende doodleuk
onze Mentor, en wij lachten. Hij was weer op
dreef vanmiddag, en dat was een prettig voor-
uitzicht.

Transpirerend' als gieters stonden we een
uurtje later voor de ruïne Wilhelmstein. We
waren moe, hongerig en dorstig, vooral het
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laatste. Maar voor alle drie onzer kwalen bleek
de Wirtschaft een heilzaam geneesmiddel te
bezitten. Er waren heerlijke luie stoelen, die
letterlijk op onze komst schenen gewacht te
hebben. De kastelein - een type als weggelopen
uit een Dickens-roman, en goedig als alle dik-
kerds in het toenmalige Duitsland repte zich
als een winkelmeisje op Zaterdagmiddag tegen
sluitingstijd. Geen tien minuten na de bestelling
had ieder onzer een groot glas citroenkwast
voor zich staan, waarin brokjes ijs visioenen
van koelte en lafenis voor onze dorstige kelen
in het verschiet toverden. En toen onze Dickens-
held nog een verzilverd emmertje met stukjes
ijs boordevol gevuld, benevens een grote karaf
water op tafel deponeerde verklaarden we hem
eenstemmig tot den meest ridderlijken burcht-
heer, dien Wilhelmstein ooit bezeten had....

Dat zitje daar op Wilhelmstein zal ik niet
licht vergeten Koel was het er onder de
enorme eike- en beukebomen, die een reus-
achtige paraplu van zacht-ruisend groen over
het hele hooggelegen plateau spanden, dat de
Middeleeuwse bouwheer als strategisch terrein
voor zijn burcht had uitgekozen. Brokstukken
muur, waar groenend klimop langs en over
woekerde deden nog vaag het grondplan van
het bouwwerk vermoeden, maar van de hoge
muren, de grote ridderzaal, de dienstgebouwen
en stallingen waren slechts fragmenten over.
Ongetwijfeld heeft de steeds voortschrijdende
"beschaving", vooral in onze dagen op het
gebied van vernieling en verwoesting een res-
pectabele hoogte bereikt, maar de r7e eeuwse
soldaten, die Wilhelmstein onder handen hebben
genomen, zijn ook geen amateurs geweest. Maar
het uitzicht over het zachte heuvelland, oneindig
gevarieerd, met donkere bossen en open weiland,
vriendelijke dorpjes met slanke torentjes die
als gestrekte wijsvingers naar de hemel wijzen,
en los-staande boerderijtjes als kluizenaars in
de eenzaamheid, de golvende korenvelden, groen
nog in de vroege zomer als klaverland, en de
weilanden met grazend vee, dat is gebleven,
evenals de donkere diepe waterput, die als een
rond zwart gat wel vijftig meter in de aarde
boort. En de merel fluit als in de tijd, dat de
burchtheer met gevolg, hoog te paard gezeten
over de valbn.:g draafde om den hoogeerwaarden
abt van Rolduc een bezoek te brengen, of om
hem te gaan vragen naar zijn burcht te komen



ter plechtige inzegening van het huwelijk zijner
dochter Margaretha met den graaf van Hoens-
broek.

Zo zaten we daar te genieten, rokend en
drinkend, pratend en lachend. Een photo van
ons diner, dat om 5 uur volgde, zou zeker
in dit jaarboek een plaatsje zijn waardig gekeurd,
maar ze is in den loop der jaren of door oorlogs-
handelingen verloren gegaan. Ze zou het wel-
sprekend en onweerlegbaar bewijs leveren van
een Lucullus-maaltijd, die onze jeugd enkel uit
voor-oorlogse romans heeft leren kennen, en
die de ouderen een Tantalus-kwelling zou doen
ondergaan, waartoe ik mij in deze vlees-arme
tijd niet gerechtigd voel. . . .

Met het invallEn der schemering klommen
we over het klimmende bospad van het bosquet,
waarin de donkerte om boom en struik reeds
vage nachtvormen begon te weven, terwijl de
vijvers in de diepte als zilver nog vaag lagen
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te glanzen, Roda-waarts. . . . Een gouden maan-
sikkeltje,' helder en glanzend als pas gepoetst
koper hing laag boven de abdijgebouwen, die
vaag en onduidelijk, maar heerlijk vertrouwd
lagen te rusten in de snel toenemende avond-
schemering. . . .

Een tweetal professoren, onze Griekse leraar
Everts en de Neerlandicus Linssen liepen bij het
voetbalveld rustig-genietend te wandelen, terwijl
hun sigaren bij elke trek even oplichtten achter
een nauwelijks meer zichtbaar wolkje rook.

Door de openstaande bosquet-poort stapten
we binnen, terwijl een dichterlijk gestemde Lim-
burger met rustige stem, die nochtans grote
aandoening verried declameerde:

Im wunderschönen Monat Mai
Wenn alle Knospen sprangen
Da ist die Rhétorica von Rolduc
Nach Wilhelmstein gegangen....

Eindhoven, 1946. J. P. BOYENS.
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Jean Metzemakers t (H. R).
Kroniek 1943-1944.
Prijsuitdeling.
Jaarverslagen:

Maria-Congregaties (J. Damen).

1944
91
93
II3

123
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Missievereniging "Rolduc"
Jeugd-Conferentie "H. Joannes Bosco" (Wim Scholtens).
Academie "St. Augustinus" (Hans Boumans).
Academie "Alberdingk Thijm" (Hein van Hapert).

Toneel, Muziek en Fil'In :
Toneel "Mucius Scaevola"
Toneel "Kermisvolk op Kerstmis" door het Zuid-Limburgs Toneel.
"Bretagne, het Sprookjesland", lezing met lichtbeelden door Lode van Gent.
Toneel "Wel een Gezellige Boel".
Toneel ,.Makbet" .
Toneel "Elckerlyc"
Zanguitvoering door de Nachtegalen van Meerssen.
Toneel "De Drievoudige Wijsheid van Vader Wang".
Toneel "De Pfins op stap".

Sport en spel:
Voetbal.
Tennisclub RT.C.

Handboogschutterij. .
Lerarencorps.
Lijst van leerlingen
Personalia.

Gedenkteken voor Rolduc's Oorlogshelden (DI. Win. Roukens).
In Memoriam:

Jean Metzemakers "I (Lásló) "
In Memoriam. .

Zilveren Bestaansfeest Missievereniging "Rolduc" (Sjef Quaedvlieg),
Eindexamen-congé (DI. J. P. Boyens).

PLATEN

blz.
124
129
13°
131

. 132
134
134
135
135
136

. 138
138
139

141
146

147

148

149
158

159

161

162

163
166
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Jean Metzemakers t .
J. H. Stessen t.
Pastoor C. Hutschemakers.
St. Nicolaas.
Sneeuwen ijs
Redactie "Van Roda's Eigen Erf".
Oud-Pastoor H. Janssens t.
Uitvaart Jean Metzemakers z.g.
Een schip loopt van stapel- Jour des jeux.
Mucius Scaevola
Wel een Gezellige Boel.
"Makbet" .
Elckerlyc .
De Drievoudige Wijsheid van Vader Wang.
Minor I.

Sparta 1I.
Concordia
TennisclubR. T. C.
Handboogschutterij
Philosophie Sûpérieure
6de klas Gymnasium.
5de klas H.B.S. A.
5de klas H.B.S. B.
Bestuur Missievereniging "Rolduc" .

go
93
95
97
99

100

1°4
105, 106, 160, 162

. 1°7, 108
133
135
135

. 136, 137
. 138, 139

I42
143
144
146
147
I49

. I5I
I53
I54
I63

98,
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