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-8re:::galerijvan oud=fRolducse melden
Het leven is 's mensen hoogste goed in de

natuurlijke orde. Het zelfbeschikkingsrecht daar-
over mist hij, omdat het hem in beheer gegeven
is door God. Alleen voor heilige en hoog-edele
zaken, als Godsdienst en Vaderland, mag de
mens zijn leven wagen en zo nodig offeren.
Heeft hij de moed dit te doen, dan wordt hij een
martelaar of een held, gewoonlijk beiden, ge-
vallen op het veld van eer.

In vijf zeer droeve jaren heeft menig Neder-
lands man de keuze gehad tussen lafheid en
heroïsme: het is een glorie van ons volk dat
zo algemeen het laatste werd gekozen. Van velen

I. De gesneuvelden van

Ternauwernood had de grijp-grage barbaar
uit het Oosten zijn door irriterende woorden
onbeholpen gecamoufleerde neutraliteitsschen-
ding gepleegd, of groot en heldhaftig gaven bij
de verdediging va-u"de vaderlandse grond
Nederlandse mannen hun leven: onder hen
vier oud-Rolduciens.

JO JASPERS,

van Klimmen, geboren te Echt 2 December
1915, kwam te Rolduc 1926, slaagde voor
eindexamen Gymnasium in 1934; na één jaar
notariaatsstudie in Heerlen, werd hij student in
de rechten te Nijmegen.

Als eerste luitenant van het regiment Jagers
zou hij mede de ogenschijnlijk voorlopig onge-
vaarlijke stelling Terheyden in Zuid-Holland
verdedigen. Op ra Mei 194°, 'smorgen om 5 uur
bestormde hij aan het hoofd van zijn soldaten
een in de omgeving van Monster neergedaald
Duits vliegtuig, en de eenvoudige, zoals steeds
rustig zijn plicht vervullende jonge officier viel
door een verraderlijke mitrailleurkogel, als een
der eerste helden van het verzet tegen de
overweldiger.

werd het leven gevraagd, zij hebben het zonder
aarzelen gegeven. Gerechtvaardigde fierheid
mag allen vervullen die in betrekking staan
tot deze dapperen. Rolduc sticht in trotse
erkentelijkheid een geestelijke galerij, waarin
zijn oud-leerlingen, gesneuveld bij de verdedi-
ging van het heiligste bezit van ons volk,
worden geëerd. Ik moge uw geleider zijn langs
deze ere-rij van - helaas - zwak-gemodel-
leerde plastieken, die trachten iets uit te beelden
van het roerend moment waarop een man wordt
tot held.

10 tot 14 Mei 1940

LUIT. JO ]ASPERS t



SERG. FJET BARTEN "i"

PIET BARTEN,

geboren 31 December 19°3 te Beugen,eind-
examen Hogere Handelsschool te Rolduc 1924,
gehuwd 18 Mei 1930 met mej. Henrica A. M.
Hoedemakers, woonachtig te St. Oedenrode,
sneuvelde in de vroege ochtend van IQ Mei 1940
als sergeant van de grensverdediging in Noord-
Limburg. Toen de Duitsers ons land binnen-
vielen, kreeg hij opdracht de versperringen aan
te brengen en zich met zijn mannen terug te
trekken achter de Maas bij Venlo. De Maasbrug
vloog echter voortijdig de lucht in, en met de
Duitsers op de hielen kwamen zij onder Neder-
lands vuur van de rivier-overzijde te liggen.
poor kordaat-moedig optreden van Barten
wordt met vlaggeseinen de kogelregen gestopt.
In een klein houten vissersbootje roeien zij
zonder spanen over de Maas en betrekken er
een oude lege kazemat. OnmiddeHijk fluiten de
Duitse kogels van de zo pas verlaten oever
over het water. Onze jongens beschikken niet
over munitie en Barten neemt aarzelloos het

besluit met een collega deze te gaan halen in een
moderne kazemat die 200 meter verder ligt.
Door het hoge gras aan de voet van de Maasdijk
voort kruipend hebben zij een kwart van de
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afstand afgelegd, als verwoed vijandelijk mi-
trailleren bewijst dat de beweging niet onopge-
merkt is gebleven. Een kogel treft Piet in het
hart en doodt hem ter plaatse. Het is zeven uur.
Met ontroering leest men de karakter en moed-
lovende beschrijving die de gezel van de laatste
tocht van Piet geeft. Het bidprentje vermeldt
een aangrijpende zin van den held uit een der
laatste brieven aan zijn vrouw:

"Ik ben absoluut zeker van een zuiver ge-
weten en ben bereid zo God het verlangt."

Zijn enige zoon Henk erft de nagedachtenis
van een voorbeeldig, dapper vader, die trouw
was aan vaderland en plicht, trouw tot in de
dood.

FRED. HOEKSTRA,

geboren te Amsterdam 28 Juni 19°7, studeerde
aan de Rolducse H.RS. van 1919 tot 1921,
haalde in 1928 het Directeurs diploma in de
Zuivel-industrie en was daarna werkzaam in
verschillende laboratoria.

Als sergeant van het Zesde Regiment Infan-

SERG. FRED. HOEKSTRA t



terie sneuvelde hij 10 Mei 194°, 's ochtends om
10 uur te Nederweert

HENK KOENDERS

Een sympathieke jongen dien ik van 1930
tot '33 op Rolduc heb gekend, hard-werkend
(hij was de oudste van elf, en hij kende zijn
plicht), goed en fair voetballer (een geestdriftige
Sparta-rechtsbuiten), heeft naast Eduard Ver-
kade in "De Grote Reis" met veel echtheid en
succes de rol van een Engels officier tijdens een
Duits oorlogsoffensief gespeeld, uiteraard zich
er niet van bewust dat dit toneel nogeens voor
hem tragische werkelijkheid zou worden. Na
zijn doctoraal examen in de medicijnen werd hij
als eerste luitenant gemobiliseerd. Op 14 Mei
1940 stierf hij de heldendood als sectie-comman-
dant bij de verdediging van het gebouw der
waterleiding aan de Lloydkade te Rotterdam.
Een Duitse granaat verwoestte dit jonge veel-
belovende, ernstige leven.

Precies zes jaar later werd door den bij de her-
denkingsplechtigheid aanwezigen Minister van
Oorlog posthuum hem het bronzen kruis van
heldhaftigheid verleend, en een waarderende
oorkonde aan zijn nabestaanden uitgereikt.
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II. De martelaars van Duitse concentratiekampen

Deze helden zijn gevallen in een grootse
ere-dood bij de verdediging van de heilige,
vaderlandse bodem, de onafhankelijkheid van
het volk, het geestelijk en stoffelijk bezit van
den Nederlandsen mens. Na de capitulatie viel
aanvankelijk de strijd stil. Zich verbijtend, dof
van teleurstelling en verdriet droeg het volk
vernedering, onrecht en infantiele pralerij van
de overweldiger. Omdat zijn leger sterker was
waande de vreemde indringer zich gerechtigd
tot het aantasten van alles, wat dit rijke land
bezat. Ongestraft kon hij het doen in 't eerst,
omdat de dappere snoever alleen aan het woord
was met zijn Judas-vriendelijkheid, hij overwon
in Nederland op alle fronten, omdat hij geen
georganiseerd leger tegenover zich had. Maar
dat leger ontstond opnieuw toen de ware aard,
van de vijand bleek, die in zijn verwaten roes

niet kon afblijven van de kracht en de geest van
ons volk. Een leger van geestelijk verzet verde-
digde de onaantastbare rechten van christen-
dom en beschaving. De gewetenloze vijand, die
geen deinzing kende voor wreedheid en on-
menselijkheid, sloeg terug zonder genade. De
vuile vernedering van zijn concentratie.kampen -
vond hij uit om te breken de weerstand van den
cultuur-mens. Maar de Nederlandse helden
hadden de moed om te strijden, zij misten niet de
moed om te rijden, groot en ongebroken. En in
hun smarten werd nieuwe dapperheid geboren.
Bruut kon de erbarmingsloze barbaar een mens-
onterend tijdvak van duizenden jaren geleden
in onze tijd doen herleven, het leger dat hij wilde
vernietigen groeide, het geestelijk leger van het
ondergronds verzet.

Velen waren al gemarteld in de kampen -

.



"heropvoeden" noemden dat de Duitsers met
een hypocriete poging om zich voor geweten en
buitenwereld te rechtvaardigen - toen 19
Februari 1943 de eerste oud-Rolduciën zijn leven
gaf in Vugttt.

JULES VAN OPPEN, Deken van Venlo

Er ging een deining door het machteloze
Lim burgse volk toen diezelfde dag nog langs
clandestiene weg bekend werd dat de eerste
priester van het Roermondse bisdom gevallen
was als slachtoffer van de Nazi-terreur.

Het herinnerde zich zijn arrestatie.
De Duitser had het moderne beïnvloedings-

middel de film ingeschakeld om de geest van
het 'Nederlands volk moreel en politiek te onder-
mijnen. De Nederlandse priester zou religieus
en nationaal in zijn plicht te kort schieten als
hij geen poging a,!-nwendde om de hem toever-
trouwde mensen hiertegen te waarschuwen.
Elke tegenactie in publiciteitsorganen was on-
mogelijk gemaakt, een protest van de preek-
stoel werd op den sprekend en persoon gewroken;
men \Tond het onpersoonlijk film-advies dat
van week tot week in de kerk werd opgehangen.
Dit gebeurde regelmatig in tal van plaatsen waar
een bioscoop gevestigd was. Twee willekeurige
priesters werden 24 Juli 1942 op het beruchte
"Witte Huis" te Maastricht ter verantwoording
geroepen: de deken van Venlo en de pastoor van
Vaals. Tegen de verdediging van hun optreden,
dat door hun ambtsplicht was gerechtvaardigd,
kon de S.D. weinig inbrengen, hoewel beide
partijen het niet eens waren over de norm van
de moraliteit. Zij werden dus vrijgelaten. Met
zijn dikke woorden had de Duitser weinig be-
reikt. Hij zou het andermaal proberen met het
stellen v.an een afschrikwekkend voorbeeld.

Enige tijd later, I September 1942, werden
beiden gearresteerd en in de gevangenis te
Maastricht opgesloten. 6 October d.a.v. overge-
bracht naar het beruchte kamp van Amersfoort
begonnen zij te lijden van wreedheid en kleine-
ring. Pastoor Prickaerts kwam na maanden vrij,
maar Deken van Oppen werd als tuchthuisboef
gekleed, op klompen, naar het nog niet voltooide
kamp van Vught vervoerd, waar ten hemel
schreiende toestanden heersten. Zijn brieven
spreken intussen van vertrouwen. "Ook dit

96.

vraagt O.L. Heer van ons. Laten wij het offer
brengen, hoe zwaar het ook wordt." "God'
schikt alles ten beste. Fiat 1 Hart omhoog 1"
Met Kerstmis houdt hij een bemoedigende toe-
spraak tot zijn barakgenoten. Maar één maand
Vught heeft zijn krachten volkomen gesloopt.

PASTOOR-DEKEN ]ULES VAN OPPEN t

Capo's, Duitse beroepsmisdadigers veelal, die
met goedvinden van de leiding een bloedige ty-
rannie op hun medegevangenen uitoefenden en

die het vooral op d~ "Pfaffen", de priesters,
hadden gemunt, hebben hem door hun onterende
mishandelingen in enkele weken tot een onher-
kenbaar vervallen, ouden man gemaakt. Nadat
hem in het geheim het H. Oliesel was toegediend,
stierf Deken van Oppen in de grootst mogelijke
verlatenheid.

Zijn lijk was een der eerste dat in de toen juist
gereed gekomen lijkoven is verbrand.



RECTOR JAN HENDRIX t

Niettegenstaande het Duitse verbod kreeg
deze martelaar een pontificale uitvaart van
Mgr. Lemmens in de overvolle S. Martinuskerk
te Venlo. 0

Jules van Oppen, geboortig uit Maastricht
1882, maakte zijn studies te Rolduc I898L-I90S;
na zijn priesterwijding 1909 was hij leraar aan
het Pro-Gymnasium te Venlo, kapelaan te
Houthem, stichter-pastoor van de H. Hart-
parochie te Roermond en sinds 1927 deken te
Venlo.,

De tijd schrijdt voort, de oorlog loopt ter
einde. Twee jaren lang heeft Rolduc geen
nieuwe kamp slachtoffers te betreuren. Het
oude Roda is - zij het ook enigszins gehavend-
al meer dan twee maanden bevrijd, als de vol-
gende ere-doden nog moeten worden gevangen'"
genomen.

JAN HENDRIX en GERARD HERMKENS

Het front stokte even boven Sittard in Sep-
tember 1944. Midden- en Noord-Limburg gingen
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een ontzettende tijd tegemoet. Rector Hendrix,
de bouwheer van de nieuwe kerk te Beek-

Maasbracht, verbleef bij zijn neef, die kapelaan
was in het schijnbaar veel veiliger gelegen,
later zo vreselijk geschonden Montfort, tenN oord-
Oosten van Echt. (Duitse soldaten spraken
later over "die Hölle von Montfort".) Kapelaan
Hermkens had de zorg voor de ondergedoken
jonge mannen, wier aantal door de ideale lig-
ging van het plaatsje niet gering was. Door de
nadering van de strijd en door de vertraging van
de bevrijding was hij genoodzaakt nieuwe grote
risico's te nemen, omdat de hem toevertrouwden

in urgent gevaar kwamen te verkeren. Hij
weigerde de risico's niet en deed wat hij zijn
plicht achtte. In de nacht van 17 December liet
hij mensen door de gevechtslinie brengen. Dezen
vielen echter in handen van Duitse soldaten en

nog dezelfde nacht werd de kapelaan met den te
zijnent verblijvenden rector gearresteerd. Een
maand verbleven zij in de strafgevangenis te
Keulen, waarna zij werden overgebracht naar
het concentratiekamp "Buchenwald". Van hier-
uit werden zij te werk gesteld aan de Gustloff-

KAPELAAN GERARD HERMKENS 'jo



werke te Weimar. Bij een bombardement van
de fabrieksgebouwen op 9 Februari 1945 werd
rector Hendrix dodelijk getroffen en kapelaan
Hermkens zo ernstig gewond dat hij 18 Febr.
d.a.v. overleed. Jan Hendrix studeerde te Roldllc

19I9-192I en Gerard Hermkens 1924-1927.

FRANS HELWEGEN

A

Geboren te Roermond 22 Sept. 1910, besloot
hij na zijn philosophie te Rolduc 1930-32 pries-
ter te worden van de Oosterse Ritus om in Rus-

land te gaan werken. Na zijn theologische stu-
dies in het Russicum te Rome voltooid te hebben

werd hij daar gewijd, Kerstmis 1935. Van 1936
tot 1942 was hij werkzaam in Litauen. In Moscou
heeft hij het eerste lustrum van zijn priester-
wijding voor een kerk die tot de laatste plaats
bezet was, kunnen vieren! Met uitgebreide
armen stond de jonge pope aan het altaar en
smeekte uit het diepst van zijn vurige priester-
ziel : "Verlosser der wereld, red Rusland."

De opmars der Duitsers verraste hem op zijn
post in Litauen. De zielzorg werd hem weldra
volkomen onmogelijk gemaakt. Met veel moeiten
slaagde Frans er in te repatriëren. Maar het
vaderland bood hem niet de veiligheid en het
rustig verblijf die hij er zocht. Begin September
1944 nam hem de S.S. gevangen in Maastricht,
voorgevend dat hij verdacht werd van spionnage
ten gunste van Rusland' (sic!) en van propa-
ganda voor het Bolsjewisme (sic! sic i). Zijn
lijdensweg leidde van Vught over Oraniënburg
naar Buchenwald, waar zijn tengere gezondheid
niet bestand bleek tegen honger, kou en zware
arbeid. 13 Februari 1945 redde hem de Verlosser
der wereld uit de ontbering.

EEN ACHTTALPRIESTER-MARTELAREN

Een heilig verklaard martelaar is benijdens-
waardig wanneer hij herdacht en gevierd wordt
door overtuigingsgenoten, die de overwinning
behaald weten, niet echter wanneer hij bezig is
de erepalm te verwerven. Bij de marteling ont-
breken het rode kasuifel, de dalmatiek en het

antipendium, de bloem en het licht, het orgel
en de zang. De laatste dagen, vaak weken, soms
maanden brengt de held door in een folterende
eenzaamheid, in een vuile, weerzinwekkende
en vijandig gezinde omgeving, lijdend onder
lichamelijke en geestelijke kwelling. De laatste
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vijand dien hij te bes~rijden heeft, is de hardnek-
kige van de vertwijfeling. Blijft hij overwinnaar
ook in dit duel dan is de zege voorgoed bevochten.

Niet anders is het gesteld met de Limburgse
priesters, die voor een edele overtuiging hun
jonge leven hebben geofferd. Wij hebben goed
herdenken, zij hebben hun grootheid Qetaald
met het geld van afgrijselijk lijden. Nationale
martelaars zijn zij, gevallen bij de verdediging
van de heilige waarde die wij vaderlandsliefde
noemen; martelaars in de voIle religieuze be-
tekenis van het woord zijn zij, gefolterd en ge-
dood om de vervulling van hun zielzorgersplicht.
En het laatste is bij hen zonder twijfel primair.

De jongens van hun vroegere jeugdbeweging
werden met godsdienstige, zedelijke en vaak
lichamelijke ondergang bedreigd, wanneer zij
gingen werken in Duitsland. De eerste weg-



voering had hen gedeeltelijk onvoorbereid
overvallen. Maar toen verlofgangers hun
bang vermoeden hadden bevestigd, werd in
praktijk omgezet de leus: Geen man en geen
jongen meer terug naar Duitsland. Daarbij
kwam dat de toekomstkracht van ons volk in

hachelijk gevaar verkeerde. En tenslotte, dat
het prestatievermogen van onze tot slaven ge-
degradeerde mannen werd misbruikt om de zo
verdiende vernietiging van de vijand van
godsdienst, beschaving, vrijheid en vaderland
te vertragen.

Deze waren de onmiskenbare motieven van

het optreden der dappere geestelijken, maar
met een even onmiskenbare waarde-hiërarchie.

Het steeds groeiende leger van ondergedoke-
nen vorderde martiale consequenties: de on-
barmhartige bestrijdingsmethoden door de Duit.
sers van wat zij "Partisanen" en "Saboteurs"
pleegden te noemen, bracht hen tot een actieve
verdediging van onschuldig belaagden. En al
hebben zijzelf geen ploertendoders en revolvers
gehanteerd, zij waren goede maten met hen die
dit wèl deden wanneer het noodzakelijk bleek.

Veel moed was daartoe nodig en rustige
vastberadenheid: zij hebben dit gevonden in
een intens biddend geestelijk leven en . . . .
in een stoer-mannelijke kameraadschap.

Een huldigen de ere-groet aan de ongekenden,
die zo gelukkig waren het leven te behouden, de
harden en verbetenen die nu met zachte hand

het H. Oliesel toedienen, een vergevend kruis
over zonden slaan en die thans zich verdiepend
in kinderzielen katechismuslessen geven, ter-
wijl slechts weinigen weten, welk een bewogen
leven achter hen ligt.

Een eerbiedige ere-groet aan hen die vielen,
de gemartelden om de vervulling van hun plicht.

Veel hebben zij gemeen: godsdienstige en
vad~andse bezieling, vitale werkijver, rustige
dapperheid, eenzelfde activiteit waarin zij elkan-
der kenden en steunden: hun lijdenswegen lopen

gewoonlijk parallel: Maastricht via Vught en
Sachsenhausen-Oraniënburg naar het moord-
kamp Bergen-Belsen. Gearresteerd in 1944,

y zijn zij allen omgekomen tussen Februari en
Mei 1945. Aangebruld en met brutaliteit
gekleineerd, vaak tot bloedens toe mishandeld
jn de onmenselijke verhoren door de Gestapo, die
wist het centrum van verzetsacties in de macht

te hebben, hebben zij met heldenmoed gezwegen.
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Zij zijn priester gebleven in het offer en in het
opwekkend woord voor. hun deerniswaardige
lotgenoten.

KAPELAAN HEIN LOCHTMAN t

HEIN LOCHTMAN

Rolduc 193Z-36. Kapelaan te Limmel sinds
1940. De optimistische verkenner die "Trouw"
tot zijn levensdevies had gemaakt. Bergen-Bel- .
sen had slechts drie weken nodig om zijn jonge,
ogenschijnlij k zo sterke leven te gronde te rich ten.

LEO VERDONSCHOT

Rolduc 1936-1938. Kapelaan benoemd te
Koningsbosch (Echt) 194z. Op Aswoensdag 1944

. in de kerk gearresteerd. Na vijf maanden
Oraniënburg z4 dagen Bergen-Belsen, waar
vlektyphus zijn z8-jarig leven deed eindigen.
Een eenvoudig priester met een levende boven-
natuurlijke instelling, streng voor zichzelf,
mild voor anderen.



KAPELAAN LEO VERDONSCHOT t

SERVAAS RAMAKERS

Rolduc 1925-1927. Kapelaan te Heerlerheide

,. , sedert 1931. In Heerlen op straat door een S.S.-er
neergeschoten, 18 Aug. 1944, één maand voor
de bevrijding. Zwaar gewond naar Vught over-
gebracht. Door zijn sterke constitutie kon hij
vrijwel herstellen, maar de alle beschrijving
tartende hygiënische toestanden in Bergen-
Belsen velden hem in één maand tijds. t 9 Maart
1945. "Uit liefde voor Vaderland, Geloof en
Kerk heeft hij zijn leven geofferd, om daardoor
dat van anderen te redden," aldus Deken Nico.
laye bij zijn uitvaart.

GIEL BERIX

De stille, hardwerkende en invloedrijke kape-
laan van Heerlen die zijn philosophie-studies
maakte te Rolduc 1927-1929. De Duitsers die
al verschillende malen vergeefs getracht hadden
hem te arresteren, en die er veel voor over had-
den om hem in handen te krijgen, slaagden ten-
slotte hierin door op verraderlijke wijze een
bijeenkomst van gewestelijke duik-leiders in
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Weert te overvallen, 24 Juni 1944. Kap. Berix
die herhaaldelijk gezegd had er niet voor te kun-
nen instaan dat hij zou zwijgen wanneer de S.D.
zijn niets-ontziende ondervraag-methoden zou
toepassen, heeft bleek maar heldhaftig zijn
kostbare geheimen bewaard. Wel sprak hij in
de bunker te Vught door de luchtkoker woorden
van bemoediging en godsdienstige troost voor
zijn medegevangenen. 6 Februari 1945 kwam hij
in Bergen-Belsen. Op 13 Maart d.a.v. was dit
kamp des doods klaar met het slopen van zijn
laatste levenskrachten.

LEO MOONEN.

Wanneer de Sicherheitsdienst van zijn stand-
punt met recht iemand arresteerde, dan was
het den energieken en durvenden Secretaris van
het Bisdom: 10 Augustus 1944 ging hij daartoe
over. De intransigente houding van den Bis-
schop, de Duitsers 'een voortdurende kwelling,
die door secretaris Moonen zonder vrees en

consequent werd geconcretiseerd, de stuwkracht
van bet geestelijk verzet, die de secretaris met

I\:APELAAN SERV AAS RAMAKERS t



KAPELAAN G] EL BERIX "i"

zijn buitengemene gaven was geworden, het
rustige en onbestreden leiding gevende adviseur-
schap van de illegale actie met haar brede ver-
takkingen, konden de speurende S.D.'ers niet
onbekend blijven. Dat zij zijn invloed naar buiten
wilden uitschakelen komt mij niet onbegrijpe-
lijk voor, maar dat zij er niet voor terugschrikten
zulk een leven op korte termijn te verwoesten, is
een dubbele misdaad, tegen de menselijkheid en
tegen de cultuur.

Intussen is het duidelijk gebleken dat zijn
gave persoonlijkheid andermaal een geestelijk
middelpunt werd, nu in het kampleven.

Leo Moonen werd geboren te Heerlen 31 Au-

gustus 1895. Hij studeerde philosophie te Rol-
duc 19I7'-I9I9. Na zijn priesterwijding in 1923
zette hij zijn theologische studies voort aan de
Universiteit te Nijmegen. Het doctoraal-examen
1926 werd onmiddellijk gevolgd door de eervolle

/' benoeming tot Secretaris van het Bisdom. Zijn
\ heldhaftige dood op 2 April 1945 betekende een

zeer groot verlies voor het Roermondse Diocees.
H.M. de Koningin overhandigde persoonlijk

aan zijn familie het " Verzetskruis", aan Secre-
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taris Moonen posthuum toegekend als een der
48 uitverkorenen in den lande.

HENRI VULLINGHS

I)e bekende promotor van de beschaafd en
biddend uitgevoerde kerkmuziek, voorzitter
van de S. Gregorius-vereniging en oprichter van
het Ward-instituut behoort mede tot de zeer
betreurde slachtoffers van de Nazi-terreur.

Een fiere figuur, gekenmerkt door moed en
vaderlandsliefde, die actief is geweest van het
moment dat de eerste Duitse laars haar spijker-
afdruk zette in de Nederlandse grond.

IO Mei 194° liep hij de gehele nacht van kaze-
mat tot kazemat om onze soldaten de absolutie

te geven. Toen hun stellingen door de over-
machtige vijand waren overrompeld, bezorgde
hij onze jongens burgerkleding om te ontsnappen
aan de krijgsgevangenschap. Hij zocht en vond
een weg om Franse krijgsgevangenen gevlucht
in Duitsland naar België te smokkelen. Zijn
pastorie te Grubbenvorst was al spoedig een
knooppunt-station voor krijgsgevangenen van
vele nationaliteiten op weg naar de vrijheid.
Piloten volgden en Joden en onderduikers:

SECRETARIS DRS. LEO J\WONEN "i"
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zijn aanvankelijk één-persoonswerkzaamheid
groeide tot een massale activiteit.

I Mei 1944 kwam zijn arrestatie, 9 April 1945
zijn dood te Bergen-Belsen.

Pastoor Vullinghs heeft te Rolduc gestudeerd:
1896-1904.

JACQUES NAUS

Op den volijverigen kapelaan van de S. Mar-
tinus in Venlo die na zijn gedwongen duik nog
"gevaarlijker"werd volgens Duitse begrippen,
konden de geprikkelde Nazi's eindelijk de hand
leggen in Weert, tegelijk met kapelaan Berix en
acht anderen. De gevangenschap ontnam hem
welde vrijheid, maar zij vermocht niet zijn
zielzorg lam te leggen: hij oefende haar uit te
midden van zijn lotgenoten.

Hij overleefde de zieken barak, waarin vlek-
typhus hem had gebrac~t, maar een cumulatie
van ziekten tastte zijn levensgeesten dodelijk
aan daags na de bevrijding door Engelse pant-
"'serwagens, die hij wel heeft beleefd, doch niet
meer genoten, 16 April 1945.
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Jacq. Naus was geboren te Helden 31 De-
cember 1913 en studeerde te Rolduc van 1932
tot 1934.

LEO PENDERS

Ook de laatste-overlevende van de Lim-

burgse priesters in Bergen-Belsen zal daar de
dood vinden. IS April mocht de Gulpense kape-
laan Penders aan zijn vriend N aus het H.
Oliesel toedienen, 24 April zou zijn eigen ster- -
vensuur slaan; de bevrijding kwam niet te laat,
de effectieve medische hulp blijkbaar wel.

Onder de Nederlandse oorlogshelden is Leo
Penders een zeer opmerkelijke figuur. Zijn
rusteloos zwoegen dag en nacht voor mensen in
nood, broeders in Christus voor dezen aposto-
lische priester, werd beëindigd door het onwaar-
dig optreden van een misselijk provocateur, die
met anderen ook hem onrechtstreeks tot S.D.-

slachtoffer maakte.: 21 Juli 1944. In de barre

KAPELAAN JACQ. NAUS 'I'



lijdensperiode van negen maanden, waarin dit
jonge leven systematisch geruïneerd werd, heeft
zijn rijke ziel zich duidelijk verdiept en ver-
puurd, zoals overtuigend blijkt uit de betrekke-
lijk grote verzameling aantekeningen door hem
gemaakt tijdens het kampverblijf. Korte geeste-
lijke notities, eigen invallen en citaten uit de
spaarzame boeken die hij in handen moet hebben
gehad of waarover anderen gesproken hebben,
excerpten en uitgebreide preek-schema's van
toespraken die hijzelf en anderen blijkbaar
hielden en een imposante titellijst van "gelezen"
en "aanbevolen" boeken, door hem nijver ver-
zameld, ze stammen duidelijk van een scherp
verstand met een wijde belangstelling, geadeld
door een reëel beleefd geloof en vooral een intens
genade-bewustzijn. Ook al kunnen niet alle
opgetekende gedachten van dezen dertigjarige
oorspronkelijk genoemd worden, de omstandig-
heden waaronder zij werden neergeschreven
omhullen ze met een sfeer van frappante nieuw-
gevondenheid.

"Souffrir passe, mais avoir suffert ne passera
jamais." .

. "Bidden is spreken met God over Zijn Leven
in ons."

"De weg van het kruis voert ten hemel."
"Vreugde is een teken van innerlijke vrijheid."
Op 30 Januari 1945 schrijft hij een uigebreide

verhandeling onder de merkwaardige titel:
"Twaalf jaren machtsovername", waarin deze
regels: "God, de oneindig volmaakte, werkt op
zijn wijze. De gesel dient tot inkeer en boete en
daardoor tot verbetering van de wereldorde."

Ontroerend is zijn Franse aantekening:
"Souvenir des Fêtes Pascales, avril 1945 :

La Joie de vivre ensemble avec la grace du
Christ au milieu de nous fit oublier notre exil

pour quelques heures."

. Wanneer deze priester met een ongeschonden
intellect en zijn gelouterd wezen zou zijn terug-
gekeerd, hadden alle geestelijke feestredenaars
- de besten niet uitgezonderd - aan dezen
harmonisch gerijpten dorps kapelaan hun: spreek-
tijd moeten overlaten.

Leo Penders volgde Gymnasium en Philoso-
phie te Rolduc: 1926-1934.

Dit is de droevige geschiedenis van Lim-
burgse priesters in het gruwelijk concentratie-
kamp Bergen-Belsen. Alles werkte er samen
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om in minimum van tijd een maximum aantal

slachtoffers te maken: hardvochtige behandeling,
slechte ligging in hygiënisch volkomen verwaar-
loosde barakken, een wemeling van ongedierte
overal, zeer onvoldoende kwantiteit en kwaliteit

van voeding, vlektyphus, dysenterie en andere
besmettelijke ziekten, geen verpleging noch
medicijnen voor zieken. De ovens van de cre-
matoria brandden dag en nacht, de schoor-
stenen rookten constant van de lichamen van

martelaars en helden. Van de 45 geestelijken
die het kamp bevolkten na 6 Februari 1945 zijn
er slechts acht in leven gebleven, onder hen geen
Limburger.

HUB HOUBEN

Tegelijk ~et Kapelaan Penders en andere
leden van de Landejjjke Organisatie voor
Onderduikers (L.O.) uit het district Gulpen
werd de kapelaan van Epen gearresteerd. Door
toevallige omstandigheden raakte hij in October
gescheiden van de andere gevangen Limburgse
priesters. Hij kwam terecht in Neuengamme,

later in het werkkamp Lehrbeck Bij de nadering
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van de geallieerde legers ontruimden de Duitsers
dit kamp en brachten de daarin gedetineerden in
een verschrikkelijke reis van ruim één week
via Wobbelin en Fallersleben naar een ander

concentratiekamp te Ludwichslust in Mecklen-
burg. Deze reis is de toch al ondermijnde gezond-
heid van den me.t vurige idealen bezielden jon-
gen priester noodlottig geworden. Na de be-
vrijding op 2 Mei door het ge Amerikaanse leger
was hij dermate verzwakt dat hij onmiddellijk
werd opgenomen in het in allerijl ingerichte
noodziekenhuis. Door de goede zorgen van een
Nederlands zeekapitein uit Rotterdam, die
zich een trouw vriend toonde tijdens en na de
gevangenschap, vond hij na enkele dagen een
nog betere verpleging in een Amerikaans lazaret.
Helaas, het mocht niet meer baten. 19 Mei 1945
stierf hij, nog geen dertig jaar oud, voorzien van
de laatste H. Sacramenten. Door de intussen

veranderde omstandigheden kreeg hij een af-
zonderlijk graf op het RK. kerkhof te Lud-
wichslust, maar. . . . ver van de zijnen. Zijn
vriend bracht mondeling een laatste boodschap
van den heldhaftigen zoon aan zijn ouders:
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"Zeg thuis dat zij zich in alles volledig moeten
onderwerpen aan Gods H. Wil. Ikzelf heb dat
ook gedaan."

Hub Houben was te Rolduc in de jaren 1936-
1938.

PAUL WINDHAUSEN

Het laatst gevangen genomen, Ir Februari
1945, vijftien dagen voor de bevrijding van zijn
parochie Steyl, is pastoor Windhausen vóór vele
andere lotgenoten naar de eeuwigheid geroepen:
28 Maart hadden de Duitsers het uit puttings-
proces van zijn door een maagkwaal toch al
zwak gestel voltooid. Verdacht van spionnage(!)
werdhij met zijn kapelaan - een jong S.V.D.'er
die hem negen dagen later in de dood volgde -

en drie parochianen gearresteerd. Via Venlo,
Geldern (waar tijdens hun verblijf de gevange-
nis werd gebombardeerd) en Düsseldorf zijn zij
naar Buchenwald vervoerd.

De eucharistisèhe en mariale priester heeft
herhaaldelijk verklaard dat hij bereid was zijn
leven te offeren voor zijn parochianen die in

PASTOOR PAUL WINDHAUSEN "i'



grote gevaren verkeerden. Zijn bidprentje ver-
meldt: "God heeft zijn offer aanvaard: Steyl
bleef van verder oorlogsleed en evacuatie ge-
spaard."

Pastoor Windhausen was philosoof te Rolduc
van 19II-1913.

CHARLES NIJST

Geboren te Kerkrade 5 Maart 1916, kwam hij
te Rolduc 1927, deed hier eindexamen H.B.S.
in 1934 en was sindsdien student aan de Katho-
lieke Economische Hogeschool te Tilburg.

Een bericht in de dagbladen van 5 Mei 1943
bracht grote beroering onder de studenten van
Nederland. Het tekenen van de loyaliteitsver-
klaring die het voortzetten van de studie in 't
vooruitzicht stelde, kwam voor den tempera-
mentvollen en principiëlen Charles niet in aan-
merking; bij weigering gaan werken in de Duitse
oorlogsindustrie nog veel minder. Tijdens de
afgekondigde "staat van beleg" volgde enige
tijd later de verplichte "Arbeitseinsatz" voor
alle studenten die niet getekend hadden, ver-
gezeld van dreiging met represaille-maatregelen
tegen de ouders, indien geen gevolg gegeven
werd aan de oproep. Met vele anderen stond
Charles voor eén moeilijke beslissing. Aan de
ene kant was daar de onzekerheid wat er zou

gebeuren met de studenten als zij zich zouden
melden, aan de andere kant de onzekerheid over

wat de bezetter - aan wie niets onmenselijks
vreemd was - van zijn dreigementen zou uit-
voeren.

Hij oordeelde tenslotte dat hijzelf beter de
gevolgen van zijn daad zou kunnen dragen, dan
de kans te lopen dat zijn moeder daarvoor zou
worden verantwoordelijk gesteld. Uit deze
overweging meldde hij zich bij de Grüne Polizei
in Maastricht.

N a eerst in Berlijn gedwongen slavenwerk
te hebben verricht, werd hij overgeplaatst naar
een vliegtuigfabriek inBrandenburg. Daar is hij
aangeklaagd door een Duitser - een van de
vele infantielen - tegenover wien Charles - zo
typerend voor zijn karakter ~ zijn mening over
de afloop van de oorlog niet onder stoelen of
banken stak. Een arrestatie door de S.D. was

het gevolg en een veroordeling tot twee maanden
hechtenis! Na deze termijn werd hij niet vrij-
gelaten, doch overgebracht naar het concen-
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tratiekamp Sa~hsenhausen bij Oraniënburg.
Veelzeggend voor zijn onverzettelijkheid is de
latere overplaatsing naar het "Arbeitererzieh-
ungslager" Grosz-Beeren. Ingewijden hebben
ons verzekerd dat deze opvoedingskampen - de
Duitsers zijn experts in het vinden van mooie

CHARLES NI JST t

woorden: voor gruwelijke dingen - in werkelijk-
heid destructie-oorden van mensenlevens waren:

een strafkamp voor onverzettelijke "Häft1inge".
Charles Nijst is er gestorven 18 Januari 1944.

Vrienden hebben na zijn dood getuigd van het
"groot geestelijk overwicht" dat hij op anderen
had en van de vrijmoedige en overtuigende
wijze waarop hij zijn "levensbeschouwing"
verdedigde. "Het was Charlie, zo werd hij bij
ons genoemd, die de gedachten van de dage-
lijkse dmk wist te bevrijden, die het gesprek
telkens op peil wist te brengen." "Rustig was
hij en toch vaak enthousiast op zo'n eerlijke,
klare manier."

MARTIN DRIESSEN

Het grootste gedeelte van de oorlog heeft
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Mart je opRolduc doorgebracht, hij verliet het pas
in Juli 1943, nadat hij er zes jaar gestudeerd had.

Op 7 Mei 1944 wordt hij door een N.S.B.-er
in Venlo op straat aangehouden en de volgende
morgen als "politiek gevangene" (i) naar
Amersfoort overgebracht. Wat gaat er om in
een moeder, die haar zoon voor 't laatst ge-
boeid in een trein ziet? In het concentratie-

kamp hebben de Duitsers hem de vrijheid be-
loofd als hij tekende voor de S.S.! Vanzelf-
sprekend weigerde hij. Zij hebben hem mis-
handeld en toen willen dwingen. Fier was zijn
antwoord dat hij niet in dienst van de S.S. kon
gaan omdat hij reeds in diemt was, n.l. van
God, en zijn Vaderland. Zijn beulen wreekten
zich door op zijn gevangenisbuis aan te brengen
het teken van dienstweigeraar der, S.S., een rode
lap voor eIken Duitsen stier.

In September '44 werd hij naar Neuengamme
vervoerd, waar hij bij H üssum in de moerassen
gewerkt heeft. Het herkenningsteken op zijn
kleding trok de meest ontstellende mishande-
lingen aan. Hij is er tegen bestand gebleven tot
half Januari 1945.

\
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Deze bescheiden, eenvoudige en diep-goede
jongen, die van zijn karig kamprantsoen nog
meedeelde aan anderen, gehuwde mannen met
een: "Jij moet terug en Onze Lieve Vrouw van
altijddurende Bijstand zal mij wel helpen", gaf
stervend aan twee jongelui deze opdracht:
"Ga naar Vader en Moeder en zeg hun dat ik
braaf ben gestorven."

De zwaar-beproefde familie beeft nog een
tweeden zoon verloren in een Japans krijgsge-
vangenkamp.

H. VERHEIJEN

Onze ereJijst wordt grillig voor wat betreft de
leeftijd van de herdachten. De burgemeester
van Erp verliet Rolduc veertig jaar vroeger dan
Martin Driessen.

Verheijen kwam te Rolduc in 1897, waar hij
de Hogere Handelsschool doorliep. Hij studeerde
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scheikunde in Aken en vestigde zich als direc-
teur van een leerlooierij in Dongen. Hij werd
raadslid en wethouder van de gemeente en lid
van de Provinciale Staten in Noord-Brabant.

Vele eervolle vertrouwensfuncties ver vulde hij
buitendien. In I936 volgde zijn benoeming tot
burgemeester van Erp (N.-B.). De verbetering
van de sociale toestanden wijdde hij bijzonder
zijn krachten.

Tijdens de bezetting bleef hij op zijn post,
wat hem moeilijkheid, wanbegrip en ondank
bracht van enkele zijden. Hij ging niet heen,
zelfs niet toen een ernstige hartaanval zijn leven
bedreigd had, omdat hij zijn gemeente niet
wilde overleveren aan een. N.S.B.-opvolger.

Toen het naburig vliegveld te VolkeI aller-
zwaarst was gebombardeerd wilden de Duitsers
hem dwingen mannen op te roepen voor de
herstelwerkzaamheden. Burgemeester Verheijen
weigerde energiek en vast besloten, zich wel
bewust van de consequenties die zijn "neen"
zou hebben.
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Om zijn kinderen, zijn ambtenaren noch
anderen in gevaar te brengen en om de nalaten-
schap voor zijn kinderen te behouden, vluchtte
hij niet in het onderduiken, maar wachtte rustig
de loop der gebeurtenissen af. 20 AugustusI944
kwamen N.S.B.-ers en Duitsers om hem te

arresteren. De strafgevangenis in 's-Hertogen-
bosch was het eerste doel, toen Vught, toen
Oraniënburg, toen Buchenwalde. Hier stierf hij
volkomen uitgeput door honger en dysenterie
op 6I-jarige leeftijd, I2 Maart I945.

Een jonger oud-Rolducien, die met den zoon
van burgemeester Verheijen te Rolduc gestu-
deerd heeft, Paul Horbach uit Gulpen, die het
geluk had terug te keren, zij het in deplorabele
toestand, waaruit hij inmiddels gelukkig her-
steld is, bracht zijn laatste groet over aan zijn
kinderen. Over zijn ouderen kampkameraad
kon Paulla ter verklaren: "Hij was altijd opge-
wekt en trachtte zijn medegevangenen op te
beuren om hen voor "piekeren" te behoeden."

111. Gefusilleerden

Het legaal verzet van den Nederlandsen sol-
daat tegen den werderrechtelijken Duitsen in-
dringer was door overmacht van wapenen,
gewetenloos tegen de burgerbevolking gericht,
in vijf dagen gebroken. Daarmede was echter
de oorlog niet ten einde, en zeker niet de Victo-
rie (met de grote "V") voorgoed in Teutoonse
handen. Een vrij volk kan bukken voor een
overweldiger, maar het laat zich niet straffeloos
tyranniseren. Het was de Duitser met zijn stu-
pide propaganda en krompraterij die het illegaal
verzet in Nederland deed geboren worden,
verzet van de geest en verzet van de revolver.

Waar gestreden wordt, wordt gesneuveld.
Ook onder de helden gevallen in deze strijd ziet
Rolduc met trots oud-leerlingen.

ANTOON FREDERICKS

Ik zie hem nog voor me dat kleine pittige
manneke, dat elf jaar oud in I93I naar Klein-
Rolduc kwam. Beweeglijk, driftig in zijn rea-
geren met - hoe jong hij ook was - een spran-
kelende geest en een roos-schietende opmerkings-
gave. Spuitwater van binnen en van buiten.

Aanvankelijk nog al eens geplaagd (zijn op-

vliegende antwoorden verzekerden altijd succes;
enige jongen thuis onder drie zusjes, moest hij
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nu tussen enkel jongens zijn houding vinden),
had hij wel de bescherming nodig van den sur-
veillant, die Toontje niet ahijd het gelijk mocht
geven dat deze gewoonlijk had, maar die hem zei
dat het noodzakelijk was zich te beheersen. Nog
hoor ik het hem zeggen: "Mijnheer, ik begrijp
die jongens niet. . . . ." Het was toch redelijk
wat hij had gedaan! Nog zie ik hem na 'n be-
ginnende woorduitbarsting zijn drift temmen.
Na een half jaar had hij het gewonnen. Na zijn
vertrek van Rolduc in 1934 heb ik Toon niet
meer ontmoet. Toen in de beruchte, roerige
Meidagen van 1943 de krant berichtte: "Ge-
fusilleerd op 3 Mei de student Antoon, Lambert
Fredericks uit Nijmegen" was er geen verwon-
dering in mij: dat oergevoel voor rechtvaardig-
heid herinnerde ik mij plots. Deze jongen zou
het Duitse onrecht niet zonder tegenactie
kunnen ondergaan, en zijn geprikkeld tempera-
ment zou hem de grootsterisico's met een natuur-
lijke vanzelfsprekendheid doen nemen.

Als student in psychologie en letteren aan de
Nijmeegse universiteit, zeldzaam belezen voor
zijn jeugdige leeftijd, begaafd met een vlotte en
pétillante stijl, verdiept en gevitaleerd door
gezocht rechtstreeks contact met het volk,
schreef hij zijn vlammende verzetsartikelen;
hij schreef niet alleen, hij drukte en verspreidde
ze ook zelf. Op heterdaad betrapt, verraadt hij
niet zijn vrienden, noch verdedigt hij zichzelf,
maar valt voor zijn Duitse "recht" -sprekers het
nationaal-socialisme aan.

Ter dood veroordeeld schrijft hij rustig zijn
ontroerende afscheidsbrieven, getuigend van
moed en Godsvertrouwen.: "Ganz ruhig nach
der Kommunion gehe ich in den Tod."

NICO ERKENS

Een volk dat soldaten telt als Nicolas Egidius
Erkens kan nimmer durend zijn onafhankelijk-
heid verliezen. Hoewel geen beroepsmilitair
bleek deze reserve-kapitein in noodtijd een
pur-sang-soldaat van roeping te zijn. Heroïsme,
toewijding aan de zaak van het vaderland,
doorzettingskracht in de hachelijkste omstan-
digheden maakten hem tot een klassieke figuur
in de verdediging van de heiligste rechten van
een natie.

Erkens, geboren te Maastricht in 1894,
studeen:le philosophie te Rolduc, van 1913 tot
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1915: in het laatste jaar vertolkte hij er de
hoofdrol van Vondel's Lucifer. Hij veranderde
van studierichting en kwam aan de universiteit
van Leiden. Later vestigde hij zich te Luik

RES. I~APITEIN NICO ERKENS t

Tijdens de Spaanse burgeroorlog was het aan
zijn kordaat optreden te danken dat de Spaanse
ambassade te Brussel van de - het gebouw
bezettende - communisten werd bevrijd. Uit
erkentelijkheid heeft de regering van Spanje
hem verheffing in de adelstand aangeboden.

Gedurende de oorlogsdagen van Mei '40 heeft
hij zich zo heldhaftig gedragen bij de moeilijke
verdediging van het herhaaldelijk aangevallen
Etappen-Kledingmagazijn aan de Westzeedijk
te Rotterdam en bij het uit de weg ruimen van
verdekt-opgestelde scherpschutters, dat de
hoofdintendant van de Etappendienst W. Chr.
Wensink bij schrijven van 8 Juni 1940 hem heeft
voorgedragen voor de hoogste legeronder-
scheiding, de Militaire Willemsorde. Na de ca-
pitulatie werd hij belast met de afwikkeling van
de Intendance-aangelegenheden van de te



Rotterdam gelegerde Nederlandse militaire
onderdelen.

Toen hij zich op lofwaardige wijze - waarvan
de bovengenoemde dienstbrief eveneens ge-
waagt - van deze taak had gekweten, begon
zijn rusteloze strijd voor Vrijheid en Recht: het
spionneren ten gunste van de Geallieerden, het
vervaardigen van valse bescheiden zoals passen
en persoonsbewijzen, het redden van de levens
van honderden krijgsgevangenen en piloten,
die mede door zijn toedoen veilig Engeland
bereikten. H.M. Koningin Wilhelmina verklaart
in een eigenhandig schrijven, gedateerd "Paleis
Noordeinde, 4 April 1946," en gericht aan
Mevrouw de Weduwe B. Erkens-Hustinx: "Zijn
warm kloppend hart had als ideaal gesteld
"N ederland door Nederlanders bevrijd".

Hoewel Erkens de nodige voorzichtigheid
betrachtte bij zijn uitgebreide illegale activiteit
(hij werkte onder twee pseudoniemen en niemand
mocht meer weten dan strikt nodig was), bleef
zijn optreden niet onbekend aan de Duitsers, die
hem zochten en vijf duizend gulden beloning
op zijn hoofd zetten, welk bedrag zij na lang-
durig vergeefs speuren verdubbelden en daarna
zelfs verdrievoudigden. .

Erkens, gewaarschuwd en geraden om naar
Engeland uit te wijken, antwoordde "Ik moet
hier blijven !"

Door verraad van de contraspionnage viel
hij in de nacht van II November 1942 ten huize
van zijn zusters te Sittard de Duitsers in handen.
Zijn echtgenote en zijn beide zusters werden
eveneens gearresteerd. Naar Maastricht gevoerd,
werd de moedige officier aan de beruchte S.D.-
verhoren in hun ergste vorm onderworpen.
Wetend dat hij zichzelf niet meer kon redden,
heeft hij ook de schuld van anderen op zich ge-
nomen.

Het Kriegsgericht te Utrecht sprak tenslotte
het doodvonnis uit en hij stierf voor het vUl!r-
peleton 9 October 1943.

Een graf werd hem niet gegund.
Deze held ontving posthuum de eer van deze

koninklijke woorden: "Met groote trots zal ik
zijn daden blijven gedenken. Wilhelmina."

FERDI VAN DER HAM

Indertijd de "grootste" jongen van "Klein"-
Rolduc; toen hij er in 1930 voor 't eerst kwam,
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is Ferd in een klein land een groot man gebleken.
Te Voorburg geboren in 1916, bezocht hij tot
1934 de Rolducse H.B.S., waarna hij werkzaam
was in de houthandel. Gemobiliseerd in 1939
streed hij tijdens de oorlogsdagen aan het
front bij de Grebbeberg. Spoedig sloot hij zich
aan bij verzetsgroepen en zorgde hij voor
onderduikers, wapenvervoer enz. De grote
struise kerel werd leider van een R.P. in Am-

sterdam en voerde met zijn mannen een strijd
op leven en dood tegen de gevaarlijkste vijan-
den, de agents-provocateurs. Nadat hij reeds
enige malen uit benarde situaties was ontsnapt,
werd Ferdi in Mei 1944 op het Centraal Station
te Utrecht plotseling omsingeld. Al schietend
met zijn revolver wist hij andermaal door de
hem omringende S.D.-agenten heen te breken

FERDI VAN DER HAM t

en zelfs buiten het station te komen, in de stad

echter werd hij nog overmand. Een poging tot
ontzetting uit de gevangenis te den Haag
werd weliswaar ondernomen doch niet voldoende
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krachtig doorgevoerd. De kogel maakte een
einde aan zijn leven in de duinen van Overveen,
16 Mei 1944.

JAN VAN ROOY

Na een moordaanslag op Duitsers werd in de
(

Apollolaán te Amsterdam 24 October 1944 een
hoekviJl.a platgebrand en een aantal willekeu-
rig opgehaalde gijzelaars gefusilleerd. Onder hen
bevond zich Jan van Rooy, die, geboren te
Vierlingsbeek 27 April 1913, eindexamen H.H.S.
deed te Rolduc in 1932, en die laatstelijk in de
hoofdstad werkzaam was als scheikundige aan
het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen en
Verbandstoffen.

Het geluk van een jong gezin, dat met een
kind gezegend was, werd onbarmhartig gebroken
door een niet te rechtvaardigen Duitse terreur-
misdaad.

GEORGEVAN DEN BOORN

Te Maastricht geboren 19II. philosophie-
studie te Rolduc 1929"-1931, priester gewijd
1935, kapelaan aan de Roermondse Munster-
kerk, daarna rector te Posterholt.

no

Deze begaafde en blijmoedige priester werd
na gewelddadige mishandeling 5 N ovem ber 1944
door de Duitsers gefusilJeerd te Effeld (D.),
waarheen hij gesleept was, na zijn manhaftig
protest tegen het wegvoeren van memen en de
onbeschaamde Pruisische roverijen.

IV. Verongelukte van de
"Arbeitseinsatz"

RENÉ COENEN

Tot de vele studenten die in Mei '43 voor de
moeilijke keuze stonden tussen tekenen dat ze
niets tegen de bezetter zouden ondernemen of
gedwongen in Duitsland gaan werken en die het
laatste kozen, behoorde ook René Coenen.
Na het eindexamen H.B.S. B, dat hij in 1941
deed te Rolduc, was hij ingeschreven aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen. Twee
jaar later verongelukte hij in een Duitse fabriek
onder een draad met electrische hoogspanning.

RECTOR GEORGE VAN DEN BOORN t



Watenstedt (D.) 12 November 1943. Hij was 21
jaar oud.

RENÉ COENEN 'i'

V. Slachtoffers van

Japanse interneringskampen
Terwijl de robot-stappen van gelaarsde voeten

hun mechanische eentonigheid door de straten
van het moederland dreunden, verduisterde de
rijzende zon van Japan alle levensvreugde en
levensvrijheid in het weelderig Oost-Indië. De
kleine gele Japannees heeft er zijn razend
minderwaardigheidscomplex botgevierd op alles
wat een blanke huidskleur had. Zijn ongetoomde
vernietigirigsdrang heeft zich geworpen op alles
wat hem hoger leek in geestesbeschaving. Hij
heeft levens verwoest en geluk omdat hij wilde
kleineren. Vergeefs, kleine gele Japannees, de
geest alleen verwint.

JOHN. BURGER M.S.C

Als vrede-brengend mlsslOnaris is John, die
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te Rolduc verbl~ef van 1918 tot 1922, naar Oost-
Indië vertrokken in 1931. Na jaren van geze-
gend priesterwerk werd hij slachtoffer van de
oorlog, veertig jaar oud.

Toen Java bezet werd door de Japanners,
werd hij eerst geïnterneerd in het kamp Djokja.
Vandaar stelde men hem, hOéVvel ernstig ziek
- hij had een tumor in de hersens -, op trans-
port naar het kamp Tjimahi. Het moordend ver-
voer in een beestenwagen, onafgebroken ge-
durende zestig uren, zonder tussentijds even
te mogen uitstappen of zich onderweg te ver-
frissen, heeft hij, in het kamp aangekomen,
slechts acht dagen overleefd.

Met zijn getuigenis heeft hij zijn leven gegeven
voor het missioneringswerk.

JAN BROCKER

Na zijn studies te Rolduc (1915-1921)
studeerde Jan Bröcker rechten. Met de meester-
titel voor zijn naam vertrok hij naar de Oost,
waar hij Inspecteur van Financiën werd te
Padang, aan Sumatra's Westkust.

Op IJ Maart 1942 werd Padang bezet door de

]OHN BURGER M.S.C. t
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Jappen, en de stadswacht, waartoe Bröcker
behoorde, geïnterneerd. Na enige dagen werden
de stadswachters vrijgelaten om behulpzaam te
zijn bij het herstellen van de orde onder deG
Indonesiërs, die systematisch de huizen plun-
derden van Europeanen en Chinezen. 7 April
volgçle de internering van alle Europeanen van
Sumatra's Westkust, mannen zowel als vrouwen.
De eersten werden ondergebracht in de Padangse
gevangenis. Na negentien maanden van tot
\vanhoop brengende huisvesting, men denke aan
het tropische klimaat, werden zij overgebracht
[laar het interneringskamp voor mannen te
13angkinang. Uitgemergeld van honger werden
tientallen mannen de gemakkelijke slachtoffers
van de epidemische dysenterie, onder hen Mr.
Jan J. M. Bröcker. Hij stierf 25 April 1945.
Zijn echtgenote en zoontje zijn gelukkig doch
'{!3reenzaamd gerepatriëerd.

MGR. JOZEF HOOGERS

Sinds 1895 in China werkzaam als missionaris
Van de Congregatie van Scheut was Mgr. Hoogers
van 1923 tot 1931 Apostolisch Prefect van
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Tatungfu in Noord-China. Ondanks zijn hoge
leeftijd - hij was 76 jaar - werd hij met de
andere missionarissen in een kamp geïnterneerd.
Een maand voor de definitieve ineenstorting van
de Japanse militaire macht overleed hij te
Peking: 21 Juli 1945 in het 5Ie jaar van zijn
priesterschap.

JAN EVERS.

Oud-student van de philosophie te Rolcluc
1916-17) is Jan Evers, geboortig uit Linne,
meester in de rechten, President van de Land-
raad Djokjakarta, omgekomen in het concen-
tratiekamp te Bandoeng, 4 September 1944.

VI. Vermisten
Adriaan Sars, Rolduc 1926-28, kapelaan te
Lindenheuvel, later aan de Kathedrale kerk in
Roermond. Gearresteerd 17 December 1944.
Buchenwald 18 Febr. 1945. Sindsdien ontbreekt
elk spoor van hem.
Theo Cotsen, Rolduc 1923-25.

MGR. JOS. HOOGERS t



De Rolduc~e Ere-galerij heeft een tragische
uitgebreidheid aangenomen. Zij is een herinne-
ring aan veel, veel leed van de helden, die voor
hun beeltenis hier een plaats hebben verdiend.
Hun beeld is oppervlakkig geboetseerd, helaas.
Wij weten niet alles van hun laatste lijden,
wellicht gelukkig. Waaraan hebben zij gedacht
toen de dood onontkoombaar vóór hen stond?

Hebben zij geaarzeld, één ogenblik? Misschien
is een held wel. klein, even, heel even, als hij
machteloos denkt aan wat hij achterlaat. Maar
hij rijst omhoog, groot en onaantastbaar, als hij
dè laatste bekoring van de weifeling heeft
neergeslagen.

De galerij is een troost voor de nabestaanden,
die hun geschonden leven verder torsen. Hun held
heeft zich gegeven, volkomen, aan iets groots.

II3

De galerij is een glorie voor Rolduc. Mannen
die groot weten te leven verzekeren het bestaans-
recht van een onderwijsinrichting welke aan
hun vorming mocht medewerken, mannen die
groot weten te sterven, verdienen háár een
onvergankelijke en roemrijke naam.

Goede Vader in de hemel, ontferm U barm-
hartig over de zielen van deze onze dapperen,
gevallen op het veld van eer in de strijd voor
Geloof, Recht en Vrijheid, verzacht het ver-
driet van hun dierbaren, en zegen ons goede,
goede volk met het blijvend bezit van eenzelfde
heroïsme bij de verdediging van alles wat edel
en heilig is.

BOHNEN



,Ere-galerij van

Een man, stervend de eredood voor het hei~
lige goed van het vaderland, laat na een
dubbele erfenis: die van schrijnend leed in
mensen die zijn gezegende nabijheid in de
toekomst missen, en die van fiere glorie in
allen die zich aan hetzelfde vaderland ver~
bonden weten. De nabestaanden ten troost
en de Nederlanders ten voorbeeld plaatsen
wij de borstbeelden van onze heldhaftige man~
nen in een roemrijke eregalerij. Helaas, èn
gelukkig, wij' moeten haar vergroten, omdat
naast de reeds herdachten andere helden
een plaats daarin verdiend hebben door h~t
offer van hun leven.

Over Theo Colsen, Rolducien 1923--'25,
en kapelaan Adriaan Sars, 1926-- '28, die
wij verleden jaar onder de "vermisten" ver~
meldden, bereikten ons berichten van over~
levende kampgenoten die elke twijfel aan
hun dood uitsluiten. De' eerste kwam waar~
schijnlijk om het leven bij het moordtransport
1945, de tweede in Buchenwald.

Hun strijd was onverzettelijk, hun lijden
groots, hun dood roemruchtig.,

MARCEL STOFFELS.

Vught, 11 Augustus 1944. Avon4, 9 uur.
Een grauw officier geeft een kort bevel.
Het grauwe executie~peleton vuurt., Veertien
Nederlandse mannen, in de kracht van hun
leven, zinken ontzield ineen. Veertien marte~

laars van gerechtigheid, trouwen overtuigi.ng.
Onder hen Marcel Stoffels. Een maand

tevoren was hij gearresteerd. De kogel had
hij naar Duitse begrippen meer dan verdiend
om zijn vedsoortige illegale activiteit.

Toen de oorlog ons land sloeg, vervulde
Marcel zijn militaire plicht als sergeant van
de motorbrigade in Apeldoorn. De capitulatie
verraste hem pijnlijk. Een vurig vaderlander
van zijn formaat kon daarmee geen vrede
hebben. Als een der eersten begon hij op de
Veluwe de ondergrondse strijd tegen de
wederrechtelijke indringer. Door bemiddeling
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o'ud-Rolducsè -Helden
Vervolg

van .Pater Bleys, de aalmoezenier van de

Midden~qmburgse verzetsactie, kwam hij,
later in contact met Ir. Dewez, de comman~

dant yan het district Roermond, en hij 'ver~
plaatste het werkterrein naar zijn geliefde
Limburg. Door zijn capaciteiten werd hij.
weldra adjudant van de districts~comman~ .
dant~O.D. Zijn medestrijders noemèn hem
ongemeen moedig: de meest riskante op~
drachten aanvaardde hij onmiddellijk zonder"
enige aarzeling; zijn sportieve, militaire fi~,.
guur, zijn gentleman~stijl en zijn zwijgzaam~
heid naast zijn durf, maakten hem tot een':
betrouwbaar kameraad in de moeilijkste om~
standigheden. "Voor God en Vaderland"
aldus formuleerde hij tijdens zijn gevangen~
schap in Haaren de ziel van zijn rustelozE;'
werkzaamheid. "

In Juni '44 trof hem het Duitse noodlot.,

",>

','

,', "'.

MARCEL STOFFELS t



Zijn arrestatie joeg een huiver door de ilIe~
galiteit: StoffeIs, alias Starkenborg, wist veel.
Maar zoals hij in vrijheid zijn 'Opofferende
plicht had gedaan zonder veel spreken, zo
heeft hij zijn hachelijke geheimen bewaard in
kneveling en blokhuis, aldus kostbare en
onontbeerlijke mensenlevens reddend.

MarceI. geboortig uit Brunssum, studeerde
te Rolduc van 1925 tot 1931. Hy bezocht
vervolgens de M.T.S. te Heerlen en het
Nederlands Luchtvaart Instituut te Utrecht.

Enkele dagen voor de mobilisatie in 1939 zag
hij zijn opleiding bekroond door een aanstel~
ling bij de K.L.M. Is het te verwonderen dat'
d,e vreemde maar bevriende piloten in hem
een toegewijd wegwijzer vonden naar her~
kregen vrijhe'id en mogelijkheid van heropne~
ming van de ongelukkig afgebroken oorlogs~
taak?

Zijn familieleden, vooral zijn Moeder, die
hij onkundig hield van zijn werkelijke actie.
mogen thpns weten dat Marcel heldhaftig,
groot en opofferingsgezind was in tijden
waarin,het moeilijk was dit te zijn.

JAN NEYENS.

Een twaalfjarige, zonnige jongen uit Breda
kwam in September 1930 voor het eerst naar
Rolduc. Met zijn onbekommerd lachende
snuit boven een kleurig gestreept jasje open~
baarde hij z~ch als een echte rakker, maar
ook als drager van een prettig. gevoelig en
edelmoedig karakter. Twee jaar later ver~
huisde hij naar het St. Norbertus~College te
Roosendaal en in 1936 slaagde hij voor het
eindexamen H.H.S. aan het St. Joris~College
te Eindhoven.

Na één jaar werkzaamheid' bij de Kwatta~
fabriek in zijn geboortestad riep hemde mili~
taire dienst en als vaandrig streed hij in. de
oo~logsdagen van ,:40. De demobilisatie bracht
hem terug bij Kwatta. Het heilloze Duitse
besluit tot wegvoering van de Nederlandse
officieren in krijgsgevangenschap. Mei 1942.
ontsprong hij in de onderduik. Doch passief
afwachten lag niet in Jan z'n aard. Het ver~
zetswerk kreeg zijn volle kracht: Verraad
speelde hem echter in handen van de S. D.

te Den Haag. Opsluiting in Scheveningen,
22 Juni 1944, werd gevolgd door een trans~

7
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JAN NEVENS t

port naar Vught, 12 Juli d.a.v., en op Dolle
Dinsdag, 5 September, naar Oraniënburg~
Sachsenhausen. tenslotte nog naar N euen~
ga mme. Longontsteking maakte 12 Febr.
1945 een einde aan zijn jonge. energieke en
veeibelovende vitaliteit. De bekende journa;..
list Knepflé droeg aan zijn nagedachtenis op
het Nederlandse standaardwerk over het
grote Neurenbergse proces "In Naam der
Menschheid". De cover van dit boek draagt
de vlaggen van de vier grote verbonden
mogendheden: een posthume hulde aan Jan
Neyens, die verdiend heeft in een vrijheids~
vlag begraven te worden.

Mr. PIET RUTGES~

Tijdens de Rolducse jaren (1920-'26)
genoot Piet Rutges de faam van een uitzon~
derlijke studie~begaafdheid. Zonder over~
matige inspanning streed hij op iedere klas
vreedzaam om de prijzen. Met zijn prix~con~
current slaagde hij te Rolduc voor het eind~



Mr. PIET RUTGES t

examen~Gymnasium~B, in hetzelfde jaar te
Utrecht voor het aanvullend staatsexamen~A.

Beiden zijn onafhankeiijk van elkaar op Java
terecht gekomen, de een als ambtenaar, de

) ander als Jezuïet. c

N a het doctoraal~examen Indisch Recht

te Leiden vertrok Piet naar Indië, waar hij
adjunct~secretaris werd van. het Algemeen~

. Landbouw~Syndicaat te Batavia. Bij de In~
dische mobilisatie na de tragedie van Pearl

. Harbour werd hij opgeroepen in marine~
dienst en als patrouilleboot-commandant ge~
stationneerd op een der eilanden van de
Riouw~Archipel, niet ver van~ Singapore.
Toen deze stad viel ontvingen hij en zijn
collega's het commando terug te keren naar
Java.

De Jappen torpedeerden onder de kust van
Sumatra de K.P.M.-stomer. waarmee zij huis~
toe voeren en mitrailleerden vervolgens de
sloepen. Piet bevond zich onder de over~
levenden, die zwemmend de kust konden

bereiken. Eindelijk in Batavia teruggekeerd
werd hij weer in zijn civiele functie fewerk~
gesteld. zodat hij bij de capitulatie, 8 Maart
1942, aan internering als krijgsgevangene
ontkwam.

Toen de Nippon~overheersers het Syndi~
caat omvormden tot het Departement van
Landbouwzaken, besloot hij na lange aarzeling
op zijn post te blijven ter verdediging van de
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Nederlandse belangen. Zijn chef Ir. Kramer.
werd na enkele maanden reeds het slacht~

offer van de Japanse' Gestapo. de "K,an Pei
Taf', ook wel"Kempai" geheten. De tegen~
werking vàn de Ne.derlanders was zo apert
dat de gele scheefogen het personeel van de
Gun Sei Kan Bu, de Japanse naam van het
omgebouwde A. L. S.. een verklaring ter
ondertekening voorlegden. die de belofte
eiste van: .

1. trouw aan de keizer; .

2. nauwgezette dienstvervullirig 'op kan-
toor;

3. onthouding van elke verzetsactie;
4. aangifte van iedereen die zich inliet

met "action against Japan".
Het spreekt vanzelf dat Rutges weigerde

deze onaanvaardbare punten te onderschrij~
ven. Dit kostte hem zijn vrijheid. De "Kan
Pei" trad in actie. zij bracht hem met twaalf
andere weigeraars na een maand van ge~
vangenhouding en verhoor voor het Japans
ryIilitair Hooggerechtshof. Dit veroordeelde
allen ter dood oprgrond van "high treason".
Het vonnis werd uitgevoerd in September
1943 te Antiol bij Tandjong Priok. op een
verlaten plek dicht bij de zee.

De nabestaanden leefden twee jaar lang
in hoop en vrees. Het werd September 1945
voordat. zij door bemiddeling van het Rode
Kruis de droeve werkelijkheid vernamen.

Het optreden van de extremi~ten heeft zijn
vrouw zelfs nadièn verhinderd de plaats der
executie te bezoeken, waar intussen een ere~
monument voor de trouwe vaderlanders is

opgericht. Onze deelneming gaat uit naar
haar die met ~wee zoontjes - toch eenzaam- repatriëerde. Dat God haàr sterke en
trooste door het slagen in het leven van de
beide jongens. die de trotse herinnering
mogen meedragen aan een heldhaftig vader.

Ir. WILLEM ZWÁRT.

GeboreIJ te Breukelen-N ijenrode i9 Maart
1895. kwam \Vmem Zwart in 1907 te Rolduc
als leerling van de H.B.S. Hij verliet ons
huis in 1913 met het eindexamen diploma.
Na voleinding van zijn studies aan de Land~
bouw~Hogeschool te Wageningen trad hij in
1920 .in dienst van het N ederlands~ Indisch
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gouvernement. Hij werd opperhoutvester,
voorzitter van de afdeling Indische K~ltho~
lieke Partij te Buitenzorg, lid van het hoofd~
bestuur der I. K. P. en in 1939 lid van de
Volksraad.

Zwart was een principiëel en vurigkatho~
liek, die door geschrift, woord en daad
geloofsgenoten bezielde en andersdenkenden
imponeerde. Hij organiseerde bijeenkomsten
voor katholieke academici, ontwikkelings~
avonden voor katholieke jongeren en hield
tal van lezingen over katholieke o~derwerpen.
Door .zijn positie, ontwikkeling en begaafd~
heid, niet het minst door "zijn werkzame
liefde voor de Katholieke Actie en het
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Missiewerk" was hy een invloedrijke figuur
voor onze zaak. Zijn bidprentje getuigt dan
ook: "Met hem is voor de Katholieken in

) Indië een grote kracht verloren gegaan."
Voor zijn echtgenote, die -- tragische bij~/

zonderheid -- in het Tjidengkamp te Batavia
haar twintigjarige dochter Truus en haar
negenjarig zoontje' Bartje heeft verloren,
moge het een vertroosting zijn te weten dat
haar man zich volkomen gelijk gebleven is
ook in het harde leven van het internerings~
kamp Baros te Tjimahi. Zijn godsdienstzin
en zijn humor hebben hem ongebroken ge~
,houden en zijn lotgenoten bemoedigd. Een
c1andestièn briefje dat zijn vrouw na de
capitulatie I bereikte, bevat deze typerende
versregels:

"Give me the sense of humour, Lord,'
The eye to see a joke."
Zwaar werk, weinig eten en s.1echte hy~

giënische toestanden hebben zijn sterk gestel
zo ondermijnd dat het niet bestand bleek
tegen een hevigedysenterie~aanva1. Na bijna
drie jaar van kampleven riep de Schepper
zijn trouwe en actieve-dienaar tot zich op 22
Februari 1945.

Er is droefheid bij velen, er is fierheid bij
anderen. Mogen de eersten kracht vinden in \

het lijden door te delen het grootse gevoel
van de laatsten: het is vóór alles hûn recht.

Het huidige Rolduc bidt voor de gevallen
helden, het bidt ook voor hun treurende ver-

wanten, die bij voortduring een pijnlijk offer
brengen voor God en Vaderland. .

BOHNEN.



Jacques van Vlerken t
In October 1946 naar Indië vertrokken als

soldaat van de 7 December Divisie. stierf
Jacques te Batavia op 18 December. ruim
twee maanden later, tengevolge van malaria.

Van allen die hem gekend hebben. zij het
ook slechts oppervlakkig. zal het niemand
verwonderen. dat zo'n brok Brabantse gul~
heidals Jacques is geweest. op Rolduc wel
zeer spoedig populair werd en er vele vrien~
den v~nd.

Hartelijk en eenvoudig, steeds in een
zonnig humeur, vormd~ Jacques een zeker
middelpunt in klas en vriendenkring en wist
hij tal van momenten voor velen onvergetelijk
te maken door de komische noot die hij eraan
wist te geven.

lbO

Een natuurlijke afkeer van alles wat men
"show" kan noemen, gaf iets markants aan
zijn karakter: hij kende zichzelf, en zijn
vreugde bestond' in een blijmoedig hart.

Door zijn eenvoud en goedheid was hij bij
iedereen steeds welkom en deze eigenschap-
pen uitten zich zelfs in geheel zijn voorkomen.

Hij behoorde tot de typen die, na een dag
van ernstige stucGe. met blinkende glunder~
heid van hun pijpje genoten in de rookzaal.

Zo was Jacques op Rolduc en zo kenden
hem ook de soldaten, zoals hun vele brieven
aan zijn ouders getuigen.

Hij begreep. dat de enige manier om
vriendschap te winnen is zelf vriend te zijn,
dat is iets van zich zelf te geven. .

Zo getuigt dan ook zijn bidprentje. dat
hij zich vele vrienden verwierf onder oversten
en medesoldaten en dit is iets vanzelf spre~
kends voor al ;ijn klasgenoten en voor
anderen die hem gekend hebben.

Jacques, ge waart "nen zot" zoals gezelf
maar al te' dikwijls schertsend van een ander
beweerde. "Stuur me maar gauw wat geld".
zo schreef hij in een brief naar huis. "in Port
Said was zoveel te koop en de jongens had~
den geen geld; ik heb ze wat geleend en nu
ben ik keps". Da~ klopte: hij had nog juist
geld genoeg om èèn keer naar de kapper te
gaan.

"Wie geeft van wat hij heeft.
is wé;1arddat hij leeft;

Maar wie alles geeft. wat hij heit.
is waa'rd dat hij gebrek lijdt",

zegt dan de volksmond. Maar hier bleek ook
de natuur sterker dan de leer.

Drie weken na zijn ontscheping overviel
hem de malaria. Zo stierf een jongen op een
smartelijk ziekbed. ver van huis; een jongen
die zijn plicht deed en in volle overgave aan
God's wil, bereid was om te sterven. En zo
werd zijn afscheidswoord: "Tot ziens over
twee jaar, en zo niet. dan lach ik jullie hier~
boven wel uit". een werkelijkheid. die hem.
eerder dan hij vermoeden ko'n, onttrok aan
deze wereld van verwarring en ellende. om
het Eeuwig Geluk deelachtig te worden.

Laten wij bidden!
W.S.



1945-1946

I4 Augustus. Japan heeft de capitulatievoor-
waarden van de geallieerden aanvaard en daar-

mee is definitief de tweede wereldoorlog ten
einde. Dit betekent tevens de bevrijding van
Indië. Rolduc verheugt zich daarover bijzonder
én om de bevrijding van zijn Indische oud-leer-
lingen én omdat nu onze Indische jongens en de
jongere oud-leerlingen na enige jaren weer be-
richt van thuis zullen kunnen krijgen. Wij ho-
pen en bidden, dat het voor allen goed nieuws
zal zijn.

IS Augustus. Op vele plaatsen in Limburg
worden vandaag Priesterfeesten gehouden. Dat
interesseert ons dit jaar meer dan ooit, omdat
het veel meer dan anders onze "oud-leerlingen"
betreft. Jammer genoeg is het weer niet bijster
goed.

Ook wij hebben vandaag op 't feest van O.L.
Vrouw een plechtige Hoogmis en onder het Lof
hernieuwen wij onze toewijding aan Maria en
houden processie door de gangen (vanwege het
onzekere weer).

I6 Augustus. In alle vroegte gaat de B.D.R.

met scout-master van Can en chaplain Damen
op kamp naar een terrein in Groot-Welsden
(Margraten).

Geheel onverwacht blijkt het vandaag een
nationale feestdag te zijn: V J - day. Rolduc
steekt dus de vlaggen uit!

Tegen half zeven verschijnt nog een Ameri-
kaanse truck met soldaten voor het Rest Camp!

Om 7 uur voetballen de jongens van de Stu-
dentenclub te Kerkrade op ons voetbalterrein.

Om half acht wandelt een Hollands geeste-
lijke op het voorplein - het blijkt de Vicaris-
Generaal van den Bisschop van Haarlem te zijn.
De Directeur inviteert Mgr. Ammerlaan voor
een bezoek aan Rolduc.

I7 Augustus. Onze oud-leraar, Prof. Dr. M.
J. H. Cobbenhagen is voor het volgend studie-
jaar benoemd tot Rector Magnificus van de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg.
Mhr. van Can wordt benoemd tot gewoon lid
van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-
kunde te Leiden.

IS Augustus. Het Limburgs Dagblad schrijft
vandaag: "Hoe onopvallend hij ook is binnen-
gekomen, toch is het ons en velen niet ontgaan,
dat Dr. Poels tijdelijk in de Mijnstreek vertoeft".



Doctor, nu ook naar Rolduc komen: de weg
vanaf Imstenrade is niet zó ver!

De Rolducse wacht keert per vrachtauto

(Amerikaanse benzine?) terug uit Margraten.
Naar het lawaai te oordelen, hebben ze zich

goed geamuseerd.

I9 Augustus wordt in 't H.K. een afscheids-
feest door de B.D.R. georganiseerd. MhI. Pro-
visor had voor "stoffelijke" aangelegenheden
gezorgd en is bij dit feest aanwezig met de staff-
camp (00 en Ol) en Mevrouw van Can. Als het
feest nog maar pas is ingezet, verschijnt ook
Mhr. Directeur en vraagt na het afscheidswoord
van den Commander het woord. Hij dankt allen
hartelijk, omdat ze veel en gewichtig werk voor

Rolduc gedaan hebben en omdat ze veel kwaad
voorkomen hebben. Rolduc kent veel vrienden
in verschillende categorieën, maar van de eerste
soort zijn zij, die zonder veel praten langdurig
en vervelend werk voor Rolduc deden. Zij deden
dit uit liefde tot Rolduc, ongetwijfeld, maar ook
uit Katholieke overtuiging, om overwegingen
van principiële aard. En dat zal iedereen ten
slotte moeten erkennen: dat moet - ook bij
erkenning van fouten, die er wel ooit waren -
ten slotte van iedereen bewondering afdwingen.

Heel bijzonder natuurlijk dankt de Direc-
teur MhI. van Can voor zijn voortdurende en
toegewijde leiding, en ook Mevrouw van Can,
omdat zij in donkere dagen en vaak lange avon-
den haar man voor dit werk afstond. Als stoffe-
lijk blijk van erkentelijkheid biedt de Directeur
hun een luxe-exemplaar aan van "Rolduc in
Woord en Beeld".

In aansluiting aan zijn toespraak reikt de

. 1I5

Directeur dan de aardige getuigschriften uit,
die de volgende inhoud hebben:

U.S. Army Headquarters Kerkrade Tran-
sient Camp.

I August 1945

The Boy Scout Guard, headed bij DI. M. van
Can, has been employed at this transit camp
from November 1944 to the present date, at
which time we are nowdiscontinuing operations.
During this time, the Boy Scout Guard dis-
charged their duties in an excellent manner,
never rendering anything but the most faith-
ful and efficient service.

]OHN EDWARDS
Capt., Inf.

Ex. Off.. . . . . . . . . .

Rolduc 12 Augustus 1945.
In de voor Rolduc misschien meest desolate toe~
stand sedert de laatste eeuw, toen iedere ge~
meente in het pas bevrijde Zuid-Limburg een
eigen Orde-dienst instelde tot handhaving van
orde en recht, deed Rolduc een beroep op een
aantal van de oudste Rolduciens en oud-Rol-
duciens van Kerkrade om deze taak tot bescher-
ming en bewaking van Rolduc op zich te nemen.
De jongelui, die onder leiding van Dr. M. van
Can deze opdracht uit liefde voor "hun" Rolduc
op zich namen in moeilijke dagen, zouden de
volle zwaarte van deze taak eerst ten volle gaan
voelen in de loop van de lange maanden. Dag
én nacht, zonder ooit te versagen, hebben zij
voor Rolduc op de bres gestaan en nu hun taak
officiëel ten einde is, gaat Rolduc er trots op
uiting te mogen geven aan zijn dankbaarheid
voor al datgene, wat deze Rolduciens in de
"Rolducse wacht" in zovelerlei opzicht van
~5 October 1944 tot 12 Augustus 1945 voor het
welzijn van Rolduc hebben gepresteerd.

Lang leve Rolduc. Lang leve de B.D.R.

Daarna blijft men nog lang, erg lang zelfs (IJ
in uiterst prettig samenzijn bij elkaar. Muziek,
zang en voordracht wisselen elkaar af. Ten-
slotte vormt men het besluit om de B.D.R.
toch maar niet te ontbinden, als vriendenclub
bijeen te blijven en het volgend jaar weer te
gaan kamperen! Good luck, zegt MhI. Provisor
als jullie dat volbrengt, geef ik na dat kamp weer
een fuif! .



2I Augustus. Tegen half elf brengt een Ame~
rikaanse auto de meegenomen microfoon en 22
loudspeakers netjes terug.

Om elf uur krijgen we dan bezoek van Dr.
PoeIs. Het is voor den Doctor zichtbaar een

even grote vreugde om Rolduc terug te zien als
voor ons om hém weer te ontmoeten.

MGR. DR. H. POELS

26 Augustus. 's Avonds komen 'n 6-tal voor-
trekkers uit Nijmegen op hun hike bij ons aan;
ze kamperen op 't plateau van ons bosquet.

27 Augustus bekijken ze 's morgens 't huis
en vertrekken tegen de middag.

De schilders beginnen met de klaslokalen van
Klein-Rolduc een flinke beurt te geven.

28 Augustus. Nu zullen we het gaan beleven!
Na 'n klein onopvallend bericht in het Bredase
"Sancta Maria" komt heden de "Volkskrant"
met een voor de huidige omstandigheden wel
zeer uitvoerig artikel over Rolduc en de veran-
deringen, die Mgr. met ons huis voorheeft. De
andere bladen zullen nu wel niet op zich laten
wachten.

n6.

Wij ontvangen het droeve bericht, dat onze
oud-leerling (I937-I943), Martin Driessen uit

Blerick in de leeftijd van 22 jaar in Januari I945
het slachtoffer is geworden van Duitse terreur
en in het concentratiekamp te Neue-Gammen
is overleden. Wij bidden voor hem en zijn wel
zeer zwaar getroffen familie.

29 Augustus neemt het "Dagblad voor Noord-
Limburg" de mededeling over Rolduc als Klein-
Seminarie uit de "Volkskrant" over.

De "Maasbode" bericht, dat met ingang van
I September a.s. Prof. Dr. F. Sassen thans offi-
cieel benoemd is tot directeur-generaal van het
onderwijs.

]0 Augustus volgt de "Maasbode" met een
artikel, dat als ondertitel draagt: "Laatste boIc
werk valt". Met de veranderingen te Rolduc
zullen alle bisdommen in een jarenlange strijd-
vraag over de priesteropleiding gekozen hebben
voor de zuivere seminarie-opleiding en tegen het
gemengd systeem, dat tot nu toe in ons bisdom
alleen nog werd gevolgd.

]I A'ugustus. De aanwezige Heren vieren
deze eerste verjaardag van H.M. de Koningin na
de bevrijding in intieme kring op no. I3, nadat
om half zeven in onze Kerk een plechtig Lof met
Te Deum was gehouden.

2 September. Om 4 uur hedenmorgen is op het
vlagge schip van de Amerikaanse vloot in de
Tokio-baai het document van de capitulatie van
Japan officieel door de afgevaardigden van Kei-
zer Hirohito ondertekend.

] September. Vier man schilderspersoneel be-
ginnen vandaag de kruisgangen flink onder
handen te nemen.

"De Tijd" schrijft vanavond, dat er "nog
geen beslissing over Rolduc" is genomen. Men
vindt over het algemeen dit artikeltje toch wel
erg aan de "openhartige" kant.

4 September. Een geweldig onweer met stort-
regens helpt ons de nog in de daken aanwezige
lekken op te sporen! Met man en macht wordt
er aan gewerkt met het beschikbare materiaal
de daken zo goed mogelijk te repareren voor de
komende winter.



Steeds meer kranten houden zich beiig met
Rolduc, maar brengen gelukkig meestal alleen
het simpele bericht van de omzetting. De krant
is tenslotte niet het forum, waar deze zaken goed
kunnen behandeld worden.

5 September. Sinds enige dagen is de Wegen-
bouwmij . bezig met het leggen van een nieuw
dek op de cour. Als men vandaag daaraan de
laatste hand wil leggen, moet men toch het werk
staken in verband met' de voortdurende plas-
regens, die alles weer wegspoelen.

7 September brengen de kranten het bericht
van het overlijden van den oud-Apostolischen
Prefect van Tatungfu, Mgr. Jos. Hoogers, Mis-
sionaris der Congregatie van Scheut. De over-
ledene, die in Rolduc van 1886-1888 philoso-
phie studeerde, vertrok in 1894 naar China.
50 jaar lang heeft hij daar gemissioneerd, sinds
1923 als Apostolisch Prefect, welk ambt hij om
gezondheidsredenen reeds in 1931 moest neer-
leggen. Hij bleef de Chinese missie dienen en
stierf 21 Juni 1.1.te Peking, nadat hij daar sinds
de inval van de Japannezen in een internerings-
kamp had verbleven. Moge God Hem de kroon
voor Zijn rijke leven reeds geschonken hebben.

8 September. Ons lijfblad, "De Zuid-Limbur-
ger" besluit de "perscampagne" over Rolduc
met een uitvoerige, doch rustige uiteenzetting
van de situatie. Vanzelfsprekend betrekt het
ook de kwestie van Middelbaar Onderwijs voor
Kerkrade in de beschouwingen. Mét "De Zuid-
Limburger" wachten ook wij "met spanning de
regeling van deze niet alleen voor Limburg zeer
belangrijke aangelegenheid af".

I2 September. Vanavond beginnen de Heren
de retraite onder leiding van Pater Dom. A.
Gerold O.S.B. uit Oosterhout. Ook enige oud-
leraren nemen er aan deel, Deken M. Knops van
Gulpen, Pastoor L. Janssen van Mechelen en
Rector Adr. Peeters uit Mechelen: bovendien

nog Pastoor J. W. H. Pinckaers van vVaubach
en Rector F. J. W. Lanckohr van Abdissen-
bosch.

In verband met de radiorede van den Minis-

ter van financiën, Prof. MI. P. Lieftinck, waarin
de maatregelen tot sanering van het geld zullen
worden aangekondigd, is de opening pas om
half tien.

lIJ

IJ September. Sinds de terugkeer te Rolduc
na de evacuatie hebben een paar Zusters ook de
zorg voor de Hereneetzaal gehad. Vandaag tre-
den de herenknechts weer in hun oude functie.

In de recreatie is de zuivering van het geld
natuurlijk the topic of the day.

I4 September. In opdracht van Monseigneur
houdt de H.E. Heer Vicaris-Generaal, Prof. DI.

F. Feron om half vijf een conferentie over het
Klein Seminarie. Na afloop daarvan vertrekt
President Feron naar Maastricht om met Mone

seigneur de bidweg mee te maken, die bij ge-
legenheid van de eerste verjaardag van Maas-
tricht's bevrijding wordt gehouden. Het aantal
deelnemers wordt geschat op 10.000, zoals wij
later vernemen.

I5 September. Hedenmorgen eindigt de re-
traite der Heren.

In de loop van de dag arriveren reeds ongeveer
5° leerlingen, die toelatingsexamen komen
maken voor een hogere klas dan waartoe ze in
Juli 1944 bevorderd zijn. Om J uur vanavond
luidt na een jaar onderbreking (in de ,:Ameri-
kaanse tijd" was de ketting om misbruik te voor-
komen weggenomen) de oude bel weer voor 't
avondeten. Het klinkt werkelijk als de mooiste
muziek: Rolduc wordt weer Rolduc, zei de
"Zuid -Limburger".

I6September. In de Hoogmis wordt vanmor-
gen een brief van de Nederlandse Bisschoppen
voorgelezen over het zo nodige geestelijk her-
stel van ons vaderland. Er wordt gecollecteerd
voor de verwoeste kerken van ons Bisdom.

N a de Hoogmis en ook na het Lof worden dan
de eerste toelatingsexamens afgenoemen.

Omdat volgens het Bureau voor distributie
van kerkkaarsen de grondstoffenpositie zeer
slecht is, zal tijdens -de stille H. Missen voor-
lopig slechts een kaars worden aangestoken.

IJ September is het feest van den stadspatroon
van Kerkrade, S. Lambertus. Er is dus eigen-
lijk najaarskermis.

De examens gaan regelmatig voort; er arri-
veren telkens weer jongelui voor het nieuwe
begin.

I8 September komt Rolduc in de oude fleur :



de jongens komen terug! De hele dag door is
het een va-et-vient van ouders en jongelui. Het
voorplein ziet weer een respectabel aantal auto's
parkeren met allerlei provincieletters. Er zijn
dit keer wel 250 nieuwe gezichten. Het is alles
bij elkaar een mooie dag: Rolduc lève son front
radieux !

I9 September. Om la uur draagt de Directeur
een plechtige Hoogmis op om Gods Zegen en het
Licht van den H. Geest te vragen voor het
komende schooljaar.

Daarna beginnen enige herexamens - toe-
bedeeld in Juli I944! (die heren kunnen soms
echt haatdragend zijn). Om 12 uur vergaderen
de hoofdleraren de leerlingen van hun klas voor
de hoofdles.

Het lerarencorps heeft nogal enige wijzigingen
ondergaan. Slechts node missen wij Mhr. Geurts,
die naar een beter leven overging.

Mhr. Burgers heeft een benoeming aanvaard

DR. W. BURGERS

nS

DR. J. SELMAN

in het S. Aloysius-College te 's-Gravenhage en
Mhr. Selman bij de U.N.R.R.A.. in Frankrijk.
Rolduc blijft de Heren dankbaar voor de uit-
stekende (wiskunde en scheikunde) lessen, die
zij in ons huis sinds resp. 1929 en 1933 hebben
gegeven, en wenst hun veel geluk op hun ver-
dere levensweg.

Ook dhr. Müller en Smeets blijven weg; hen
eveneens vergezellen onze beste wensen.

Als nieuwe leraren begroeten we de heren G.
van Hees en G. Hommes, die het vorig jaar al
benoemd werden, en Mhr. M. Berkels, die nu
van het Seminarie komt.

Mhr. Jacobs heeft ontslag genomen als direc-
teur van de H.B.S., in welke functie hij wordt
opgevolgd door Mhr. Sittarz.

Wij maken kennis met twee nieuwe leken-
leraren, dhr. Jan J. Jongen voor Geschiedenis
en Hub. C. A. Bongers voor Wiskunde.

Mhr. van der Heyden zal geruime tijd wegens
ziekte niet kunnen komen; als plv. Hoofd van
onze voorbereidende school treedt op dhr. Joh.
J. M. Kloprogge. En omdat de voorbereidende



klas dit jaar gesplitst is, is er nog een tweede
leerkracht benoemd, dhr ]. A. Cuppen.

"Scheikunde" heeft nu nog een vacature en
't is erg moeilijk daarvoor een leraar te vinden.

Om 6 uur wordt de retraite voor de jongens
geopend door Pater Dr. Jos.-Maria Drehmanns
C.ss.R. Met hem treden als retraite-leiders op
de Paters Gillis, ]. Coppens en B. Radernaker,
resp. voor grote en kleine studiezaal en Klein-
Rolduc.

20 September. Op deze eerste retraitedag ma-
ken de Heren van een oud privilege gebruik en
lezen allen de Votiefmis ter ere van S. Jan
Berchmans S.]. De retraite brengt een sfeer van
geestelijke rust en bezinning in huis en in 't
hart van de jongens, die na zo'n lange tijd wel-
dadig móet werken.

De krant brengt het bericht van de reeds
langer verwachte benoeming van Mhr. Jos.
Jansen tot Kapelaan te Welten (Heerlen). Rol-
duc gedenkt dankbaar het werk, dat hij hier 12
jaar lang verrichtte, en wenst hem een gezegende
en prettige werkkring in de zielzorg. Mhr. P.
Houben zal hem als infirmier opvolgen en Mhr.
Timmermans neemt de ceremonies taf van hem
over.

22 September is al weer de laatste dag van de
geestelijke oefeningen; wij maken allen eens
flink schoonschip en voelen ons dan geestelijk
kwiek en verfrist. In de avond luisteren we naar
een mooie Mariapreek van Pater Radernaker,
mooi o.a. ook omdat ze zo geheel Rolducs was
door de uitvoerige verwijzing naar uitingen van
Maria-devotie in ons huis.

2] September wordt tot besluit een plechtige
Hoogmis opgedragen. Pater Drehmanns spreekt
de jongelui nog even toe en verleent de Pause-
lijke Zegen. Met assistentie van alle Heren in
rochet officieert Mhr. Directeur bij een harte-
lijk gemeend Te Deum en dan zegent O.L. Heer
Zelf al de goede voornemens, die we voor het
komende jaar gemaakt hebben.

Na het min of meer feestelijk middagmaal
speelt een elftal van Pantarei tegen een cour-
elftal, maar al spoedig stuurt een kapotte bal en
een fikse regenbui allen naar binnen.

24 September. En vandaag begint dan defini-

II9

tief het trimester. Wij werken volgens een voor-
lopige dagorde: om 6 uur réveil, lessen van 50
minuten en er is weer een gouter. Of
iedereen al deze veranderingen ook verbete-
ringen acht? - de laatste zeker wel.

JOSJANSEN

De ochtendgymnastiek herleeft weer! Van-
morgen beginnen de oudste H.B.S.'ers onder
leiding van Hub. van den Hoef en IV Gymn.
onder leiding van Gerrie Goltstein, en

25 September doet ongeveer de hele cour al
weer mee. Ook de heren wijsgeren verschijnen
op het appèl.

Tijdens het souper deelt Mhr. Schrijen tele-
fonisch aan den Directeur mede, dat hij in Til-
burg geslaagd is voor het examen Geschiede-
nis M.O. Proficiat! Ook voor Rolduc, omdat dit

succes een ware uitkomst is. Hij zal geschiede-
nis gaan doceren aan het Gymnasium. Nu nog
een scheikundeleraar voor de H.B.S. en we zijn
eindelijk klaar voor dit jaar.



. Het is vandaag een jaar geleden, dat Kerkrade
moest evacueren. Men herdenkt dit door een bid-

weg langs dezelfde route, speciaal tot intentie
van hen die 't vorig jaar hierbij 't leven lieten
en om God te danken voor de relatief toch nog
zeer goede afloop. Wel 10.000 mensen nemen
er aan deel. Achter het station verlaat men de

weg om naar de Mariakapel te gaan, waar tot
besluit een Lof met preek van den H. E. Heer
Deken wordt gehouden.

26 September. De spits van de watertoren was

o.a. ook gedeeltelijk bezweken door het oorlogs-
geweld. Vandaag prijkt zij met een merkwaar-
dige steiger, ten teken van een spoedig herstel!

27 September. Vandaag is de evacuatie van
Rolduc voor 't eerst "jarig". Ook wij zouden dit
"vieren" met een bidweg naar de Mariakapel,
maar wij zijn daarin verhinderd door voortdu-
rende regen - wij hebben ons schadeloos moe-
ten stellen door de rozenkrans tijdens het lof
te bidden.

29 September. Ter ere van Mhr. Schrijen is
er vanmiddag geen les. Dit eerste congé wordt
met de oude vreugde begroet. De philosophen en
- onder leiding van Mhr. Bohnen --- de eind-
examens gaan in het Raadhuis van Heerlen
naar de tentoonstelling van oude meesters,
"Zuid ziet Noord" een mooi en waardevol

initiatief. De anderen zullen op een fikse wande-
ling hun longen eens flink met frisse lucht vol-
pompen. Bij het terugkomen (in mars-formatie 1)
wordt op de cour een ovatie gebracht aan Mhr.
Schrijen.
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30 September. Het weer veroorlooft ons van-
daag het voetbal seizoen te openen. Sparta I
speelt tegen Minor I en verliest met 2-7. Trai-
nen, Spartanen, voor de tijd van de competitie!

I October openen wij de Rozenkransmaand
met het bidden van het Rozenhoedje voor het
uitgestelde Allerheiligste.

Wij zijn er eindelijk in geslaagd een moeilijk
"scheikundig probleem" op te lossen. Dr. Ir.
Frans J. J. H. Kurris zal enige lessen komen
geven - andere worden door de heren Deumens
en Pop voor hun rekening genomen.

4 October. Bij prachtig zomers weer breekt
men de steiger op de watertoren weer af. Het
werk is daarmee echter nog niet voltooid!

Mhr. Schrijen zal de zorg voor de type-afde-
ling van de H.B.S.-A op zich nemen (niet alsof
alleen daar typen zijn !)

6 October. De eerste verjaardag van de be-
vrijding van Rolduc. Wij vieren het uiterlijk



door "roken" na tafel, ondanks de wel zeer veel
noten!

7 October. Rozenkranszondag. Op uitdrukke-
lijk verzoek van den Bisschop wordt in alle
kerken van het Bisdom de toewijding aan het
Onbevlekte Hart van Maria hernieuwd. Wij
doen dat tijdens het Lof, waaronder tevens de
maandelijkse processie door de gangen gehou-
den wordt.

Na het eten is er vriendschappelijk gevoet-
bald tussen Sparta II en Limburgia I (~-z) en
Minor III tegen Sparta In (4'-Z),

Vanavond vergadert voor 't eerst de Akade-
mie "Alberdingk Thym" in de rookzaal. De
akademie van de philosophen is verleden Zon-
dag al begonnen.

8 October. De ochtendgymnastiek is zover ge-
vorderd, dat ze burgerrecht krijgt op Groot-
Rolduc, m.a.w. ze wordt in de dagorde opge-
nomen. Op Maandag, Woensdag, Vrijdag en
Zaterdag zal bij gunstig weer de morgenstudie
5 minuten eerder eindigen en het déjeuner 5
minuten later beginnen. In de aldus gewonnen
tijd doen nu allen. klasgewijze, ochtendoefe-
ningen op de cour. Het is een mooi gezicht en
moet het "wakker-worden" wel bevorderen.
Volhouden, jongelui!

Vandaag verschijnt na lange onderbreking
ook weer de wekelijkse courkrant op het aan-
plakbord: Van Roda's Eigen Erf. Ze dient zich
aan als No. I van de ze jaargang. Ook hier gelde:
Volhouden!

9 October.Ook de Missievereniging gaat weer
haar plaats innemen in het Rolducse leven; van-
avond houdt zij een propagandavergadering.

II October. Onze Directeur vertegenwoor-
digt op deze Mariadag Rolduc bij een heugelijke
plechtigheid te Roermond. Na gedurende 4!
jaar "voor andere doeleinden te hebben gediend"
,(aldus nogal euphemistisch "De Tijd" van van-
daag!) wordt het Groot-Seminarie heden weer
in gebruik genoemen. Voor het bisdom en de
stad Roermond een gelukkige dag!

In Rolduc oefent men vóór het Lof het dialo-

geren van de H. Mis, waarmee we vanaf morgen
weer gaan beginnen op Maandag, Woensdag en
Vrijdag.

IZI

Vanmiddag is er geen wandeling geweest en
die zal voorlopig slechts een keer per week zijn,
om . . .. de schoenen te sparen!

De krant brengt vandaag de droeve tijding,
dat in een Japans concentratiekamp op Java in
de leeftijd van nog maar 4I jaar is overleden
onze oud-leerling (I9I8-I9zz), Pater John
Burger M.S.C. van Zeist, missionaris op Midden-
Java. Hij ruste in vrede.

I2 October.Het is heden een.jaar geleden,dat
Mhr. Geurts met een groot deel van zijn familie
door een bombardement het leven verloor. Onze

Kerk is in zware rQuw. In tegenwoordigheid
van de overlevende broers en schoonzusters van

Mhr. Geurts wordt 'om half elf een plechtige jaar-
dienst gecelebreerd door Mhr. Prefect, geassis-
teerd door de klasgenoten van den overledene,
Mhr. J. Janssen en J. Damen. De Directeur ver-
richt, nadat hij met alle Priester-leraren in het
koor gekomen is, de absoute.

Telkens opnieuw worden wij door droeve
herdenkingen en tijdingen herinnerd aan het
pas doorstane oorlogsgeweld. Het is aldus
soms moeilijk met moed te blijven denken en
werken aan een nieuwe toekomst. Toch pro-
beren wij dat, ook te Rolduc, "Auspice Deo"
- en onder voorspraak van de vele vrienden

van Rolduc, die nu bij O.L. Heer zijn.
In een prachtig, nazomers weer brengen de

jongens de verdere morgen op de cour door.
De spits van de watertoren heeft vandaag

haar windwijzer teruggekregen. Er zijn daar
nogal halsbrekende toeren voor nodig.

IJ October.In de krant lezen wij vandaag het
treurige bericht van het overlijden van onzen
oud-leerling (I9I5-I9zI), Mr. Jan Bröcker. In
de leeftijd van bijna 4z jaar is hij te Padang
(N.O.I.) gestorven op z5 April van dit jaar.

Het is een van de vele trieste tijdingen, die
ons land na de "bevrijding" van onze Oost be-
reiken. Hij ruste in vrede.

Gelukkig komt er ook wel goed nieuws door:
vanmiddag geeft de Directeur roken, "om een
bijzondere reden" . Vele ingewijden weten, dat
die gelegen is in het feit, dat een der leerlingen
gunstig bericht heeft gehad over zijn ouders in
Indië.

I4 October. In fijn, open weer wordt vanmid-



dag de eerste wedstrijd gespeeld van de Ie klas-
competitie, Pantarei-Sparta. Als de elftallen
opgesteld zijn, wordt - terwijl de toeschou-
wers opstaan - I minuut stilte in acht geno-
men om drie in het afgelopen jaar omgekomen
voetballers te herdenken: Martin van den Broek,
Martin Driessen, Albert Tijhuis, lid resp. van
Pantarei, Minor en Sparta. Het is in al z'n een-
voud een roerend en wijdingsvol moment.

Dan rolt onmiddellijk het bruine leder in een
spannende match. Dat het werkelijk spannend
was, bewees het aanhoudend geschreeuw en de
uitslag.: 3-3.

I5 October. De service te Rolduc wordt met
de dag beter. Van den Directeur van de Distri-
butiekring Kerkrade ontvangen onze leerlingen
de mededeling, dat voortaan eens per maand
enkele ambtenaren zitting zullen houden te Rol-
duc en wel de eerste Donderdag van iedere
maand, tenzij anders wordt bekend gemaakt.
De zittingstijd is bepaald van 14 tot 16 uur.
Hiervan kan iedere student gebruik maken om
zijn distributieaangelegenheden te bespreken,
speciaal wat betreft de distributie van schoe-
nen en textiel.

I8 Octoberkomen deze heren dan voor 't eerst,
met z'n drieën: er is veel belangstelling van de
kant van de "studenten".

Aan tafel heeft de Directeur medegedeeld,
dat de vrije middag, waarop geen wandeling is,
aan volkszang zal gewijd worden. Rolduc is in
4 groepen verdeeld. De heren Schrijen, Timmer-
mans en van Hees zullen telkens met verschil-

lende afdelingen gaan zingen.
Een mysterieuze ziekte waart door ons huis:

veel jongens hebben last van hun ingewanden.
Vanavond gaat 'n flink aantal vroeger naar bed.

I9 October. Na een rust van ongeveer 11 jaar
worden de Rederijkers weer actief: ze vergade-
ren vanavond voor 't eerst om samen van de

schone letteren te genieten.

20 October.Vanmorgen zijn de lessen allemaal
5 minuten korter, omdat voor het diner plaatsen
worden aangewezen in de aula.

2I October. Wereldmissiezondag, dé gelegenheid
voor een flinke propaganda voor het missiewerk
te Rolduc.

122

Om 10 uur wordt de Hoogmis 'gecelebreerd
voor de voortplanting van het Geloof - voor

hetzelfde doel wordt door den Moderator der

Missievereniging gecollecteerd. De aangekon-
digde 'preek gaat niet door, omdat de predikant
plotseling ziek is geworden en dus in plaats van
de preekstoel het bed moet opzoeken.

Om half twaalf wordt in de speelzaal een
statige missievergadering gehouden voor Gröot-
Rolduc. De nieuwe voorzitter houdt er zijn
maiden-speech, de Moderator spreekt over
ijver voor de missie en Apostolaat des Gebeds
en tenslotte doet de heer A. E. Boers uit Eind-

hoven een ontroerend beroep op onze belang-
stelling voor wie de Kerk al reeds zo lang noem-
de onze "dwalende broeders" uit het Noorden
van ons land.

Sinds vannacht is het weer gaan aarzelen tus-
sen regen en zonneschijn - het geeft ons toch de
kans om na het diner te voetballen: dus com-

petitie Ie klas, Pantarei-Minor I (6-2).
Om 6 uur treedt tot besluit van deze dag in

de aula Pater H. Vencken W.P. uit Boxtel voor

ons op met een voordracht over de Oeganda-
Missie, speciaal over de geschiedenis van de
Negermartelaren van Oeganda. Hij draagt daar-
bij enige fragmenten voor uit een boek, dat bin-
nenkort van zijn hand verschijnen zal, de ver-
oordeling nl. en de verbranding van deze jonge
helden. Met een klein ensemble zorgt Mh~. Noé
voor een passende muzikale omlijsting en laat
ons aan het einde van de avond samen "Lève
Rolduc;' zingen. Herhaald hevig applaus be-
wijst wel de dankbaarheid van onze jongelui
voor wat ze te horen kregen.

23 October. Ter ere van S. Daphne, wier feest-
dag het vandaag is, zingen we na het morgen-
gebed een plechtige Hoogmis.

Mhr Prefect Turlings is benoemd tot mede-
redacteur van het jaarboek: hartelijk welkom
in deze nieuwe functie!

25 October. Rolduc is weer een veremgmg
rijker geworden: onder de patronage van Mhr.
Houben is een schaakclub opgericht, die van-
middag een uitgebreid tournooi voor haar leden
"opent" .

Op het voetbalveld woedt een minder geeste-
lijke, maar niet minder hevige strijd tussen IV
en V H.B.S. De uitslag is I-I ; beide elftallen



(de eindexaminandi moesten allen in het veld
verschijnen om tot 'n elftal te komen !) geven de
schuld van uitblijven van hun ovenvinning aan
de hevige wind, die

26 October tot 'n flinke storm uitgegroeid is.
Speciaal in de Kerk is dit nogal onaangenaam,
omdat het merendeel van de vensters stuk is en

mica maar een pover surrogaat van glas blijkt
te zijn. Na het Lof vallen een balk en enkele
stenen uit het gat in het gewelf bij de sacristie,
gelukkig zonder ongelukken te veroorzaken.

Aan het gouter weet een onschuldig muisje
nogal wat sensatie te verwekken. Men zegt, dat
op dortoir II en IV ratten huizen.

27 Octoberbrengt geen prettig nieuws. Onze
drukker moet ons mededelen, dat hij niet in
staat zal zijn om voor September 1946 enige
jaarboeken voor ons te drukken. Wat nu?

28 October. Het feest van Christus-Koning
brengt alleen luister in de kerkelijke plechtig-
heden; deze Zondag verloopt verder als vele
andere. Na het diner wint in competitie-wed-
strijden Limburgia II van Sparta III en Minor II
van Sparta 1I, telkens met 4-2.

29 October.De tussenrapporten zijn op komst.
De jongens hebben dit de laatste week al ge-
merkt, doordat meer dan anders schriftelijk de
les gevraagd is. Vandaag en morgen zijn er in
verband hiermee leraren-vergaderingen.

Te Raalte overlijdt in de ouderdom van 76
jaar onze oud-leerling (1882-1887), notaris W. T
J. G. Osse. R.I.P.

]I October. Om half vier zijn vanmiddag de
lessen afgelopen en gaan de Limburgers tot
Venlo en Weert naar huis. De thuisblijvers gaan
een eindje wandelen in het mooie herfstweer
en bridgen en schaken daarna in de speelzaal.
Na het souper worden de wedstrijden voortge-
zet.

Uit de Maasbode van heden blijkt, dat onze
oud-leerling (1934-1937) Rob van Zinnicq
Bergmann als kapitein adjudant in dienst is bij
H.M. de Koningin.

I November. Allerheiligenfeest. Om 10 uur
wordt een plechtige Hoogmis gezongen.
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Om haH twaalf is in de aula een matinée-film-

voorstelling: Charlie Chaplin amuseert zijn
publiek in "Modern Times".

Na het diner kan vanwege het slechte weerde
geprojecteerde voetbalwedstrijd "Ha Bé Es
contra de RESt" niet doorgaan en dus wordt er
weer gebridged en geschaakt.

Om 7 uur wordt het Invitatorium van de
Dodenmetten gezongen en luisteren wij naar de
Allerzielenpreek.

2 November. Ook de processie naar het kerk-
hof en de wandeling na de Hoogmis moeten uit-
vallen vanwege de regen. Voor de afwisseling
gaat men weer bridgen en schaken!

Om 2 uur wordt door enige jongelui in de
aula een wel aardige uitvoering gegeven, een
pêle-mêle van muziek, zang en voordracht.

Tegen4 uur komende Limburgersthuis - de
avond wordt in de studiezaal doorgebracht.

Sergeant-Instructeur Eddy Lamberti (Juli
1944 ging hij over naar de IVde H.B.S.-A) wordt
te Bergen op Zoom voor de troep gedecoreerd
met het bronzen kruis voor oorlogsverdiensten,
omdat hij deze winter Roosendaal voor een grote
ramp behoedde. Nabij het munitie-depot van
de kazerne was een ernstige brand ontstaan.
Het vuur was tot op I Meter van de munitie
genaderd: toen klom Ed hier boven op en wist
vanaf deze gevaarlijke positie met een water-
straal het vuur te blussen. Bravo en proficiat!

] 'November. In zeer bescheiden vorm en wel-
licht nog kleinere kring viert de B. D. R. van-
avond de le verjaardag van haar oprichting:
een bewijs te meer voor de hechtheid van de
vriendschapsbanden, die in de wacht gegroeid
ZIJn.

4 November wordt er weer gevoetbald. Minor
III bekampt Sparta III en wint met 2-1. De
wedstrijd tussen Limburgia I en Minor II moet
gestaakt worden, als er nog 25 minuten te spelen
is, omdat de bal het begeeft en er geen reserve
is!

5 November overlijdt te Maastricht op 27-ja-
rige leeftijd onze oud-leerling (1940-1942), de
Seminarist Johan Scholberg. Menselijkerwijze
is dit wel zeer onbegrijpelijk. Met vele en veel-
zijdige talenten toegerust beloofde deze jonge



mens veel voor de toekomst. Gods wegen zIJn
onnaspeurlijk. R.I.P.

9 November. Zouden wij het zover brengen,
dat we zelfs voor de ochtendgymnastiek een
eigen Rolduc5e stijl vinden ? Vanmorgen tellen
we een Io-tal jongelui, die de oefeningen mee-
doen. . . . met de handen in de broekzakken!
Dan toch maar liever geen eigen vorm!

Ia November. Gisteren is Mhr. Huysmans ziek
geworden en vanavond wordt hij naar het zie-
kenhuis overgebracht, waar hij meer rust kan
hebben en waar tevens een betere controle

mogelijk is.
Vannacht speelt zich op dortoir IV een drama

af. Een der leerlingen ontdekt in zijn kast een
spektakelende rat. Het hele geval wordt naar
de gang tussen dortoir en Casino gesleept: daar
krijgt het "ondier" de vrijheid, maar toch alleen
om na een korte, hevige strijd doodgeknuppeld
te worden. Bijna alle bewoners van de slaapzaal
zijn zo zuiver van geweten, dat ze rustig door-
geslapen hebben.

II November. Een echt saaie regen-Zondag.
We kunnen ons bijna niet buiten vertonen.
Voetballen is er niet. Een geïmproviseerd "com-
munity-singing" in de aula brengt voor velen een
aangename tijdpassering.

Onder de knechts is het vandaag een feest-
dag: de badknecht, Matthieu Rouschop, is be-
noemd tot meesterknecht en dat moet natuur-

lijk gevierd worden. Als we de stemming goed
beluisteren, is men nogal ingenomen met deze
benoeming. Wij wensen den sympathieken, rus-
tigen Matthieu een langdurige en aangename
werkkring toe in zijn nieuwe functie.

IJ November. Vanmorgen vallen de laatste
twee lessen uit - om Ir uur draagt Mhr. Direc-

teur, geassisteerd door Mhr Deumens als pres-
byter assistens en Mhr Damen en Meys als dia-
ken en subdiaken, een plechtige Requiemmis op
voor de zielerust van den philosophiestudent
Martin van den Broek, die het vorig jaar op
24 November te Venlo door een granaatscherf
gedood werd. Zijn vader en moeder, broer en
zusjes zijn mede in de Kerk aanwezig. Na de
H. Mis komen ook de andere Priester-leraren in
het koor en verricht de Directeur de absoute.
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De Kerk is in diepe rouw, het is een stemmige
plech tigheid.

I4 November. Reactie op de mededeling van
9 dezer in meer sportieve richting: de He H.B.S.
verschijnt in voetbalbroekjes op de cour voor de
ochtendgymnastiek!

I6 November. Mhr. Thijs Berkels vvordt door
den Directeur belast met de zorg voor Rolduc's
bibliotheek en archief.

Vandaag is 't door min of meer toevallige
omstandigheden een prachtige dag geworden
voor de jongelui. Het was bekend geworden,
dat Eduard Verkade vanavond te Rolduc zou

komen. De ouderen hadden al een paar dagen
lang links en rechts geïnformeerd, of ook zij
niet zouden kunnen genieten van deze gelegen-
heid. Om allerlei redenen ging dat niet - maar
men is op de illustre idee gekomen dhr. Verkade
te verzoeken in de middag voor ons op te treden
en na zijn toezegging heeft de Directeur dit ver-
der mogelijk gemaakt door "surveillanten-
congé" te geven.
Zo gaan we om half drie naar de aula, waar

deze oude bekende en vriend van Rolduc met

zijn prachtig talent gedurende z! uur voor-
draagt uit Shakespeare's HamIet, maar ook al
die tijd ons geboeid houdt in een aandachtig
opnemen eri verwerken van dit diep-men~elijke
drama en in een eerbiedige bewondering voor
het artistieke vermogen van den vertolker. Wij
hebben er van af gezien een uitvoerig verslag
van deze middag op te nemen, omdat 5 Decem-
ber 1941 Verkade voor ons een zelfde voordracht
hield (zie Rolduc's Jaarboek, 22 (1942) 80-81),
maar blijven den kunstenaar dankbaar voor het
hoge genot, dat hij ons schonk.

Om half acht verschijnt Verkade dan in onze
aula weer voor het voetlicht, thans op uitnodi-
ging van de Culturele Kring "Het Land van
Rode". Voor een "uitverkocht huis" heet de
voorzitter, Mhr. M. van Can hem welkom -
deze bedankt ook Rolduc's Directeur voor het

welwillend ter beschikking stellen van de aula
bij deze en nog volgende gelegenheden. Van-
avond declameert Verkade uit Romeo en Julia
van W. Shakespeare. Als men beide uitvoeringen
heeft bijgewoond, komt men pas voorgoed onder
de indruk van het artistieke kunnen van dezen

bijzonderen mens. Met een totaal ander werk



weet hij een volledig ander publiek urenlang
gevangen te houden in de ban van zijn herschep-
pend woord. Hoe opvallend jeugdig en fris is
niet de beroemde balcon-scène in het tweede

bedrijf. Applaus, dankwoord van den voorzitter
en bloemen zijn slechts een zwakke weergave
van den dank der toehoorders.

Onze Directeur kon vandaag niet aanwezig
zijn, maar ook zonder dat deze het uitgesproken
heeft, zal dhr. Verkade wel willen aannemen,
dat wij hem gaarne terugzien in Rolduc.

I8 November. In prachtig herfstweer wint
Minor 1 een competitiewedstrijd van Sparta I
met 6-J. De kansen van Minor op de kampioens-
titel stijgen aldus.

Te 's-Gravenhage overlijdt op 8r-jarige leeftijd

de nestor van de Neo-Scholasti,eke wijsbegeerte
in Nederland, Mgr. Prof. Dr. J. Th. Beysens,
oud-philosophie-professor te Warmond, oud-
bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Jarenlang werden
de latijnse handboeken van wijlen Dr. Beysens
ook te Rolduc gebruikt.

20 November is een feestdag in Nederland. Na
6 jaar is het eindelijk weer eens Prinsjesdag in de
Residentie: H.M. opent de gewone zitting van de
Staten-Generaal (het Nood-Parlement) met het
voorlezen van de Troonrede. De uiterlijke luister
blijft wel grotendeels achterwege (er is geen
gouden koets); des te groter is de innerlijke
vreugde over het feit, dat door deze plechtigheid
de ontwijding van de Ridderzaal door Seyss-
Inquart's eerste rede ongedaan is gemaakt. Rob
van Zinnicq Bergmann is als adjudant van H. M.
in de koninklijke stoet.

22 November. Feest van Sint Caecilia. Uiterlijk
merken we dat alleen, doordat de vlag van het
zangkoor in de Kerk staat. Kan het meerstem-
mig Lof niet in ere hersteld worden?

Vanmiddag is er bezoekdag voor de Zuid-
Limburgers, dus wat meer drukte in huis.

23 November. Dr. H. Bak uit Maastricht komt
vandaag en morgen de longen van onze leerlingen
nazien. Zo is er de hele dag een levendige drukte
in de infirmerie-boven, waar het doorlichten

plaats heeft.
Gisteren is in de leeftijd van 77 jaar te Venray

125

overleden onze oud-leerling (r881-1890), em.-
pastoor van WeIl, de Zeereerwaarde Heer
Amaury Esser. Hij was de heeroom van Mhr.
Am. Janssen en zo kwam de prettige, oude heer
nog geregeld te Rolduc, waar hij een geziene
gast was. Hij ruste in vrede.

24 November eindigt het onderzoek al voor het
diner. Men is zeer tevreden over de uitslag en
daarom geeft de Directeur "roken" na het diner.

De philosophen beginnen aan de onmiddellijke
voorbereiding van hun feest en brengen de hele
middag en avond in de aula door.

25 November. Omdat het vandaag Zondag is,
is de plechtige viering van het feest van S.
Catharina uitgesteld tot morgen. Zo is het van-
daag maar een zeer gewone Zondag.

Na de Hoogmis hebben wij het Kerkelijk jaar
besloten met een Te Deum, waaronder het

Allerheiligste in processie door de Kerk wordt
gedragen.

Veel Zuid-Limburgers ontvangen vanmiddag
bezoek. Mhr. Everts leidt een Jo-talIeden van de
Kring Kerkrade van het Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap in Limburg door Rolduc
rond.

In de middag is er een hockey- wedstrijd, de
eerste van dit jaar, tussen Gymnasium en H.B.S.
beide gesteund door philosophen (4-2). ro
Minuten voor het "einde" is de match' afgelopen, .

omdat de enige bal stukgeslagen wordt.

26 November gaan wij dan S. Catharina vieren.
De philosophen doen deze dag alles "met eigen
volk". Mhr. Huysmans is nog steeds in 't
Ziekenhuis. In verband hiermee wordt de

Communauteitsmis opgedragen door Mhr.
Damen. De Directeur,celebr.eert de Hoogmis om
IO uur, geassisteerd door Mhr. Damen en Meys,
terwijl de philosophên op welgeslaagde wijze
een Mis van Perosi zingenf

Daarna trekken zij zich in hun appartementen
terug om daar het feest voort te zetten. Wij zien
hen alleen nog aan tafel (ze hebben dan natuur-
lijk hun vaandel meegebracht) en om half vijf
in de aula: onder regie van Mhr. van Hees
voeren zij de beide heren Durand met heel hun
aanhang ten tonele. Het succes is evenredig aan
het spektakel, dat in het stuk gemaakt wordt,
dus denderend, Maar toch wel een beetje "dra-



conisch", of niet? Mhr. Noé maakt prettige
muziek met het kleine Rolducse Orkest; omdat
het de eerste normale "aula" is na de oorlog,
spelen zij bij de aanvang Adieux à Rolduc, ter
gedachtenis aan al onze doden.

Alles bij elkaar is 't een mooie dag geweest -

en nu gaan we blokken voor de composities!

27 November. Wij vernemen, dat onze oud-
prefect, Pastoor-Deken M. Knops van Gulpen
van den Bisschop op zijn verzoek eervol ontslag
heeft gekregen uit zijn functie. Wij wensen den
verdienstelijken Priester een gelukkig en rustig
emeritaat.

28 November. De dag begint zoals elke gewone
Woensdag dit trimester - doch spoedig wordt
die regelmaat verbroken en de geschiedenis van
Rolduc is weer een feit rijker, een triestig feit,
waarvan we nog lang de gevolgen zullen onder-
vinden. Om 10.37, midden onder de ochtend-
recreatie, breekt brand uit op de oude koffer-
zolder van slaapzaal III en V. Matrassenmakers,
die daar werkzaam zijn, hebben waarschijnlijk
een eindje sigaret laten vallen in de over de hele
zolder verspreid liggende matrassen vulling. Zij
proberen te blussen met brandblusapparaten,
maar deze weigeren; zij zijn versleten!

De brandweren van Kerkrade, de Domaniale

Mijn, naderhand die van Heerlen, worden ge-

DE STERRENTOREN

waarschuwd. Intussen beginnen de heren philo-
sophen en de grotere jongens vanuit het kleine
carré te spuiten onder leiding van Mhr. Pop.

Klein Rolduc ontruimt dortoir V, de overige
jongens van Groot Rolduc sjouwen de boeken
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van de heren bibliotheek weg, anderen ontruimen
de in de buurt gelegen kamers der heren. Vanaf
de bibliotheek tot aan de grote eetzaal worden de
boeken van hand tot hand doorgegeven. Het

felst moet tegen het vuur gevochten worden bij
het oude casino; eerst met emmers water,
daarna met brandslangen vechten de jongens
totdat ze het vuur meester zijn. Op dit punt
heeft geen brandweerman gewerkt!

De Kerkraadse brandweer kan op de grote
cour niets uitrichten omdat te weinig druk op
de leiding staat - onze installatie voldeed uit-
stekend - daarom geeft de commandant aan
de motorspuit van Heerlen opdracht aan te
sluiten op de vijvers. Slangen worden aange-
sloten op dortoir IV en over dortoir III naar de
vuurhaard gelegd.

De sterrentoren werkte als een schoorsteen,
daardoor werd het vuur forser en slaat over naar
de zolder boven dortoir V en naar de oude con-

gregatiekapel. Leerlingen zitten op de nok van
dortoir VI - "Ich bin dao, mè ich höb gein
schlang !" Naderhand beginnen ze ook van daar
te spuiten. Hierdoor wordt aan die kant de brand
tot slaapzaal V beperkt.

In het kleine carré neemt ondertussen de
brandweer van de Dom. Mijn het werk over.

Engelse militairen, die van uit Herzogenrath
de brand gezien hebben, waarschuwen de brand-
weer van het rayon Aken te Bardenberg, die
ook nog komt aanrukken, maar niet meer be-



hoeft in te grijpen evenmin als de inmiddels ge-
arriveerde brandweren van Maastricht en Stm.
Wilhelmina.

Tot ongeveer half een blijven allen aan het
werk, dan is het ergste gevaar voorbij. De jon-
gens van wie er verschillende kletsnat zijn, ter-
wijl bijna allen natte voeten hebben, gaan zich
omkleden op de dortoirs, die ook al nat zijn.

Heel speciaal mogen we wel vermelden 't
werk van onze Zusters, die vooral op slaapzaal
Ven VI mee hielpen bergen wat nog te bergen
viel en d~ nu reeds direct in de weer zijn om
't water, dat overal bij stromen vloeit, in het
huis op te dweilen.

Om kwart over een begint het diner. Aan
tafel spreekt de Directeur zijn" voorlopige
dank" uit.

Om half drie is men het vuur totaal meester.

De brandweer van Kerkrade blijft nog nablussen.
Afgebrand zijn slaapzaal V en daarboven gele-
gen zolder, de sterren toren, de oude congregatie-
kapel, de oude kofferzolder van slaapzaal Hl
en V en de daaronder gelegen slaapkamers van
verschillende Heren.

Tijdens de brand kwamen de Hoogeerw. Heer
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Deken van Kerkrade, loco-burgemeester Spierts,
Ir. Fock, Ir. Swinkels, de pers en veel Kerkraad-
se e.a. oud-Rolduciens naar Rolduc.

Aalmoezenier Bee1 biedt aan om voor de

huisvesting van de leerlingen in Kerkrade te
zorgen. .

Tegen drie uur in de middag arriveren onze
Bisschop Mgr. Lemmens, Vicaris-Generaal Dr.
Feron en Secretaris P. v. Odijk.

Na het diner zijn de grotere leerlingen weer
aan het werk: het water, dat overal in de gan-
gen en op de slaapzalen staat wordt opgeschrobd.
Hierna beginnen ze onder toezicht van een op-
zichter der gemeente en van aannemer Ruiters
met de opruimingswerkzaamheden. Anderen
helpen bij het weer in orde brengen van de
herenkamers. Dhr. Houben, ]anssen Ch. en
Hommes hebben hun zitkamers moeten ver-

laten. De slaapkamers van dhr. Everts, Stroux,
Vogels, Flecken, Senden, Schrijen zijn uitge-
brand evenals de slaapkamer van Mhr. Hommes
op dort oir V.

Radio Herrijzend Nederland heeft vanavond
over Hilversum medegedeeld: "De Directie
van Rolduc meldt aan de ouders der leerlingen
dat heden, tegen 10.30 u. een brand is uitge-
broken te Rolduc, die door het krachtig in-
grijpen van verschillende brandweren zeer be-
perkt bleef. De leerlingen bevinden zich in uit-
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stekende welstand, zodat er geen enkele reden
is tot enige ongerustheid. Het onderwijs wordt
regelma tig voortgezet."

In de late avond zoeken de leerlingen van
Klein Rolduc onder leiding van enkele heren
hun verblijf in Kerkrade op, waarvoor Aalmoe-
zenier Beel met enkele van onze jongens zo goed
gezorgd hebben. Groot is het aantal van hen die
bereid zijn een of meer leerlingen enkele dagen
onderdak te verlenen, heel wat meer dan achter-

af blijkt nodig te zijn. Rolduc dankt allen zeer
hartelijk voor hun hulpvaardigheid en gast-
vrijheid.

29 November. Om zeven uur staan we van-
daag op, velen zijn nog moe van de grote en on-
gewone inspanning van gisteren. Om half negen
keren onze évacuees terug. Na het ontbijt volgt
een lange recreatie voor de jongens die vandaag
niets bijzonders te doen hebben, maar velen zijn
op een oproep van den Provisor voor vrijwilli-
gers weer aan de slag gegaan, zij ruimen het
puin op of sjouwen de boeken van het archief en
de bibliotheek weer terug. In de aula minor
werken verschillende zusters, die' proberen in
de chaos van boeken, kleren, beddegoed, meu-
bels enz. enige orde te brengen en de diverse
spullen weer aan de eigenaars terug te bezorgen.
'sNachts zullen enkele heren philosophenhierde
wacht houden voorlopig. De studie van 10.30-
11.30 is dan ook slecht bezocht. De niet-werkers
gaan daarna een wandeling maken. Om kwart
voor een treffen we elkaar weer in de .eetzaal.

In de namiddag wordt er nog doorgewerkt op
de bibliotheek; voor degenen die vrij zijn is er
een bridge-drive voor sigaretten. Gouter, rozen-
krans, Lof en een korte studie volgen elkaar
weer op. Tijdens het Lof moet. de Kerkraadse

brandweer nog e"-f~ingrijpen bij de nog smeu-lende sterrentoren.

Na het Lof houdt de Raad een bespreking
over de próblemen die door de brand ontstaan
zijn: voortzetting van het onderwijs en huis-
vesting. Tengevolge van de waterschade zijn een
tien-tal klassen onbruikbaar. Toch wordt be-
sloten het onderwijs gewoon voort te zetten, al
moeten speelzaal van Kl. Rolduc, studiezaal II,
de lokalen achter de lijntekenzaal, aardrijks-
kl1'Jldeklas,zanglokaal en z~fts J;ookzaal als klas
worden ingericht. De leerlingen die wonen op
het plateau van Kerkrade, Bleijerheide en Chè-
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vremont zullen voorlopig naar huis gaan slapen.
Daardoor komen plaatsen vrij voor de leerlingen
van Klein Rolduc.

Na het souper vertrekken onze externen, de
anderen zetten de bridge-drive voort en gaan
vroeg, om half negen, slapen, want morgen is
weer alles gewoon.

Vanmiddag is het herstelwerk al begonnen.
Het dak van de grote Bibliotheek is het eerst
onder handen genomen.
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3° November. Om 7 uur staan we op en na het
ontbijt ("de gasten van Kerkrade" zijn dan ook
terug) gaan we weer aan het werk, o.a. om de
onbruikbare klassen te verhuizen. 5 en 6 Gym.
naar de lokalen achter de lijnteken zaal, 4 Gym.
naar de rookzaal, I Gym. a naar de aardrijks-
kunde klas, I Gym. c naar het zanglokaal, 5
H.B.S.-A naar no. 15, 5 H.B.S.-B naar het
Physisch Kabinet (de gezamenlijke lessen hebben
deze twee klassen inde ze spreekkamer) ; I H.B.S.
blijft in de kleine studiezaal. De voorbereidende
klas a krijgt les in de studiezaal van Kiein-Rol-
duc en b in de speelzaal aldaar.

Om II uur begint de 3de les en van dat ogenblik
af keren we terug in ons gewone dagprogramma.

Vandaag komt men gereed met het herstel
van het dak boven de bibliotheek, gelukkig!
Mhr. Provisor hoopt, dat de regen ons een 14
dagen met rust zal laten: dan zal alles wel onder
dak zijn.

Na het souper gaan de Kerkradenaren en
bijna alle bewoners van dortoir VI "in de stad
slapen". De Klein-Rolduciens van dortoirs V
zijn reeds in Groot-Rolduc ondergebracht, o.a.
in de infirmerie boven.



I December. Mhr. Directeur komt na 't diner

met enige verrassingen voor de dag. De noten
worden voorgelezen. . . . en dan de straf kwijt-
gescholden, omdat "de noten wel te danken zul-
len zijn aan de bizondere omstandigheden van
de afgelopen week" ! Vanaf Maandag zullen we
'n half uur later opstaan, dit half uur zal wor-
den ingehaald door alle lessen 5 minuten te
verkorten; bovendien wordt de avondrecre-

atie met een kwartier verlengd. De "Kerk-
radenaren" kunnen bij deze regeling 's morgens
gemakkelijker voor het morgengebed terug zijn.
En tenslotte: de vacantie zal beginnen op 21
December. Reglementair moet ze dan op SJanu-
ari eindigen. In verband met de uitstekende hulp
van de jongelui bij de brand acht de Directeur
zich gerechtigd van het reglement af te wijken,
"en ik ben dan ook van plan dit te doen". Ein-
deloos gejuich en spektakel.

Dortoir VI is vandaag door de goede zorgen
van de zusters gereed gekomen en wordt van-
avond weer in gebruik genomen.
Alleen "Kerkrade, Chèvremont en Bleijerheide"
gaan nog thuis slapen.

Onze huisdokter is in het ziekenhuis opge-
nomen wegens diphterie. Dr. Limpens neemt
zijn praktijk waar.

2 December. Indië-Zondag. Een zeer gelukkig
initiatief van de Missie-vereniging wordt van-
daag tot een echte mooie werkelijkheid. Als
Katholieke Nederlanders moeten wij meer be-
langstelling hebben en meer bidden voor onze
Indiën: vandaag gaan wij uitvoerig beginnen
ons tekort in beide opzichten in te halen.

Onder de Communauteitsmis, die door Mhr.
J. Janssen wordt opgedragen, gaan wij allen
ter H. Tafel voor de Missie in Neçl.-Indië en voor
de Nederlandse en Indische belangen. In de
plechtige Hoogmis spreekt Mhr. Janssen een
opwekkend woord om ook de verdere dag in-
tens mee te beleven.

Om half twaalf is de eerste vergadering in de
aula maior.

Nadat Leo Brueren een gedicht van Anton van
Duinkerken - "de Missionaris" - gedeclameerd
heeft, spr-;;ekt Pater H. Manesse M.S.C., oud-
missionaris van Java, over de betekenis van de
tegenwoordige gebeurtenissen in Ned.-Indië voor
de missionering. HeUs een groot genot naar den
spreker te luisteren. Hij heeft ons laten zien,
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hoe ontzaggelijk somber van natuurlijk stand-
punt de huidige situatie in Indonesië is, juist
ook voor de Missie, en tevens ons weer geleerd,
dat er van bovennatuurlijk standpunt "dus"
de meeste rede is om op een toekomstige bloei
te hopen. De genade is de grote, enige kracht bij
de uitbreiding van Gods Rijk - die gaan we
vanmiddag al afsmeken voor het uitgestelde
Allerheiligste. Van 2.15 tot 5.15 is er Adoratie
in de kerk. Om het half uur wisselen de jonge-
lui van verschillende klassen elkaar af in harte-

lijk gebed. Om 4.45 begint dan het Lof, waarin
de maandelijkse Rozenkrans-processie wordt
gehouden.

Om kwart voor zes zijn we allen weer in de
aula. JooP Bergsma declameert een mooi vers
"Soerabaja" van Jan Prins en daarna is het
woord aan den Hoogedelgestrengen Heer M. J.
M. van Poll, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, die ons de staatkundige zijde
van de gebeurtenissen in Indië uiteenzet. Het
wordt een vaak minutieus uitgewerkt betoog,
waarin niet alleen geschiedkundig de groei van
de tegenwoordige moeilijkheden wordt ge-
schilderd, maar ook - zoals later de Directeur
het zal samenvatten - wijsgerig, maatschappe-
lijk, economisch, ook folkloristisch die moeilijk-
heden worden ontleed. Alles dringt tot de con-
clusie, dat wij Indië thans niet mogen loslaten,
vooral omdat de Voorzienigheid ons volk klaar-
blijkelijk in het Oosten een zo mooie taak heeft
geschonken: 350 jaar geschiedenis zijn daar om
dit te bewijzen.

Mhr. Directeur heeft op het einde van beide
vergaderingen de sprekers gedankt - vanavond
dankt hij ook de Missie-vereniging voor het
prachtige plan van deze dag en de verwerke-
lijking ervan - het is ons allen uit het hart
gegrepen.

Wij hebben de morgen vergadering besloten
met het zingen van het missielied, vanavond
zingen wij samen het oude Wilhelmus - en ook
deze liederen zingen wij telkens met ons volle
hart. Wij zullen de belofte van den Directeur
aan de Missievereniging vervullen: wij blijven
nu bidden voor Indië, voor "onze" Oost.

De gehele dag is bijgewoond door een negen-
tal Medische Missie Zusters van Kasteel Imsten-

rade bij Heerlen.

3 December. Steeds weer worden troepen te-



ruggetrokken binnen de oude veste: vanavond
gaan alleen de Groot-Rolduciens van Kerkrade
nog naar huis om te slapen.

Vannacht en ook vandaag heeft het nogal ge-
regend. Steeds meer waterschade betekent dat;
wij bidden echter voor beter weer.

4 December. Er wordt met voortvarendheid
gewerkt! Vanavond is het provisorisch asphalt-
dak boven de slaapkamers en de gang tussen
dortoir III en Klein-Rolduc gedeeltelijk gereed.
Morgen begint men aan dezelfde bedekking bo-
ven de vloer van dortoir V, waarvan vandaag de
muren reeds zijn afgebroken.

Vanavond gaan nog slechts 'n vijfentwintig
leerlingen van Kerkrade naar huis. Dit zal voor-
lopig zo blijven.

5 December. Het houten nooddak op de vloer
van dortoir V komt klaar. . . . maar het slechte

weer verhindert het leggen van asphalt op deze
daken.

't Heerlijk avondje is gekomen! en dus heb-
ben we vanmiddag geen les. In de plaats daarvan
houden we de avondstudie. Na het gouter zijn
de slaapzalen vol van geruchten, die het uit-
pakken van de surprises begeleiden. De een of
ander vertoont een lichtelijk teleurgesteld ge-
zicht, omdat zijn pakje er nog niet is.

Na enige tijd zijn we allemaal in de speelzaal,
waar o.a. een bridge-drive gehouden wordt.
Alles bij elkaar wordt het toch een prettige pak-
jesavond.

6 December. Sinterklaas heeft via Mhr. Cas-
termans het Stedelijk Orkest van Maastricht
naar Rolduc uitgenodigd. Om 5 uur begint on-
der leiding van Henri Hermans het concert met
Wilhelmus. Het klinkt zo verrassend mooi, dat
'n mens er kriebelingen aan zijn haarwortels
door krijgt. Het Programma brengt 'n keur van
ook voor jonge mensen verstaanbare muziek:
de stille gespannen aandacht en het klaterend
applaus zijn er de bewijzen van.

Het voort\effelijk geluid van de sopraan-
zangeres Céci1e Roovers draagt niet weinig bij
tot de geestelijke vreugde van deze avond.
Gaarne stemt dan ook iedereen in met de woor-
den van Mhr. Directeur tot de musici: "Komt
nog eens gauw terug".

Voor de pauze speelt het orkest op het spe-
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ciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd toneel.
Dat schijnt niet te bevallen, want de pauze
wordt gebruikt om alles en allen te verhuizen
naar de concert-bak, die letterlijk uitpuilt van
alle kanten.

Als we om 7.30 terugkomen in de aula is het
toneel weer ingericht voo~ het concert, dat thans
gegeven wordt voor Kerkrade onder auspiciën
van de culturele kring "Het Land van Rode".
Mhr. van Can heet allen welkom, bijzonder den
Burgemeester A. Habets, die na zijn herop-
treden voor 't eerst in het publiek verschijnt.

Met een muzikaal wel veel zwaarder program-
ma houden Hermans en de zijnen een volle zaal
enige uren volledig vast. Voor Mevr. Paulussen-
Roovers, alsook voor dhr. Hermans zijn er na de
uitvoering bloemen. (Helaas was er geen toe-
gift). Apart zij vermeld de zeer mooie viool-solo
van den 1ste violist, dhr. Tijssens. Verschillende
heren van Rolduc hebben beide concerten bij-
gewoond en hadden nog niet des guten zuviel.

Ook van de meer materiële gebeurtenissen
van deze dag moet verslag worden opgemaakt.
De ruïne van de sterrentoren wordt voorzover

nodig afgebroken. Helaas kan nog steeds niet
het asphalt op de daken.

Om 7 uur gaan we souperen en onder het lof
om 7.30 opent Pater H. Minderop S.J. het
triduum, dat ons zal voorbereiden op de vie-
ring van het feest van Onze Lieve Vro\lW On-
bevlekt Ontvangenis.

8 December, een vinnig-koude dag met oosten-
wind en wat sneeuw. Dus volop winter. De jon-
gens beginnen al over hun schaatsen te praten.
Om 10 uur zingen wij in de winterse kerk een
plechtige Hoogmis en om kwart voor vijf
wordt in het Lof het Triduum besloten met een

preek en de toewijding aan O.L. Vrouw, die
door Mhr. Directeur voor het Mariabeeld gebe-
den wordt.

IO December. Het koude weer houdt aan en

brengt vandaag het voordeel, dat men kan
voortgaan met asphalteren van de nooddaken.

II December. En door de dooi wordt aan alle

ijsverwachtingen de bodem ingeslagen. Ook het
spook van de waterschade dreigt weer, want aan
het asphalteren van 't nooddak in wijlen dor-
toir V heeft men nog niet kunnen beginnen.



IJ December.De Directeur gaat in Sittard met
den H.E. Heer Vicaris-Generaal en de andere
Directeurs weer eens vergaderen over de "big
question". In Sittard verstuikt de Directeur
tamelijk flink een voet en zal daarom enige da-
gen zijn kamer moeten houden.

I4 December. Liefst twee leerlingen tegelijk,
Tonny Kerckhoffs en Dando Skrivanek, worden
in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd voor
blinde-darmontsteking. Beide operaties slagen
goed. De Philosophie-student Jo Frenken moet
thuis enige tijd gaan rusten.

Mhr. Huysmans is nog steeds in het zieken-
huis, maar maakt het al veel beter: hij mag al
'n paar uur per dag opstaan.

IS December. Verschillende klassen beginnen
vandaag de composities; morgen is de defini-
tieve start.

I6 December. Na het Lof blijven de meeste
jongens in de Kerk om met veel interesse naar
het zeer mooie orgelrecital van Kerstmelodieën
te luisteren.

I8 December. Een prettige dag voor Rolduc.
Mhr. Coenen slaagt te Groningen voor M.O.-B
Franse taal. Proficiat!

En het weer gedraagt zich zo netjes, dat men
ook het nooddak van dortoir V eindelijk volle-
dig kan asphalteren. Intussen is men begonnen
een nieuw dak boven de congregatie-kapel aan
te brengen.

20 December. De laatste dag van de composi-
ties. De middagtafel is nogal rumoerig: spoor-
kaartjes worden uitgereikt (de bonnen zijn
gisterenmiddag aL uitgedeeld). Namens Mhr.
Directeur, die nog steeds zijn kamers niet kan
verlaten, neemt Mhr. Prefect afscheid van de

jongelui en deelt mede, dat ze pas de. .. . I4e
Januari worden terug verwacht! Oorverdo-
vend spektakel: "leve de brand 1" Na het eten

vert~ekken de Zuid-Limburgers en de andere
Rolmiciens tot en met Venlo. De anderen leven

op het goede vooruitzicht, dat ze "vannacht"
ook kunnen repatriëren. Om 5 uur wordt door
de philosophen, met medewerking van het or-
kest en enkele anderen een zeer fijne, echt wel
geslaagde Kerstavond gehouden. Declamatie,
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zang en muziek wisselen elkaar af: alles door
een conferencier op grondslag van 't steeds
nieuwe Evangelie verhaal tot een eenheid ge-
bracht, die niet nalaat indruk te maken en de
toehoorders in blijde kerststemming te brengen.

Om kwart voor acht gaat de familie dan naar
bed; immers om 2.20 zal de bel weer luiden.

2I December.Tegen drie uur wordt de Commu-
nauteitsmis gelezen en om kwart voor vier zijn
we op weg naar de tram en de trein: knappend
vriesweer, 'n hèldere maan en de idee naar huis
te gaan; geen wonder, dat verschillende heren
wakker worden van het nachtelijk gerucht.

De Limburgse Federatie voor Vreemdelingen-
Verkeer, gevestigd te Valkenburg, verspreidt
een schriftelijke Heemkunde-Cursus. Matthieu
Kemp' doceert over "Kunst in Limburg" en
schrijft op blz. 147: "Het aloude cultuurcen-
trum Rolduc verdient bij een beschouwing van
het muziekleven in Limburg, evenzeer genoemd
te worden". In de lessen over "Het Volksto-
neel in Limburg" schrijft Jef Schillings op p. 15°:
"Ook Rolduc, het hooggestemde centrum van
Fransche cultuur in een Nederlandsch gewest,
neemt in deze een heel eigenaardige plaats in.
Sterk onder Limburgschen invloed, stond het
toch iets buiten het gewestelijk volks- en cul-
tuur leven. Doordat evenwel heel wat jongelui
van goeden huize daar hun opleiding genoten en
er op Rolduc heel wat goede stukken in de
Nederlandsche en Fransche taal (hij spreekt in
deze les over de 19de eeuw) werden opgevoerd,
ging er ook op dit gebied veel invloed van uit."

Vandaag komt de kap boven de oude Con-
gregatie-Kapel klaar en worden grote stukken
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"rubruïet" bedekking gèlegd. Zo zijn we weer
een stuk verder met 't herstel van 't huis.

22 December komt ook het trappenhuis naar
wijlen de sterren toren onder dak.

24 December ontvangen wij het prettige be-
zoek van Prof. Sassen.

25 December wordt zoals gewoonlijk de Nacht-
mis in de Kapel van 't Zustershuis gehouden.
In de Kerk zijn vandaag de vaste H.H. Missen
om half acht en om 9.15. Dan beginnen nl. twee
H.H. Missen, waaraan om 10 uur een plechtige
Hoogmis met assistentie aansluit.

27 December wordt in Rolduc een vergade-
ring gehouden van de Directeuren der Bissch.
Colleges onder presidium van den H.E'. Heer
Vicaris-Generaal, Dr. F. Feron.

28 December bereikt ons 't droevige bericht,
dat in 't kamp te Bandoeng 4 Sept. 1944 in de
leeftijd van 48 jaar is overleden onze oud-leer-
ling (1916-1917) Mr. Jan Evers, President van
de Landraad te Djokja Karta (Java). R.I.P.

2 Januari. Eindelijk (1) begint men met het
plaatsen van nieuwe glasramen in de Kerk.

3 Januari. Voor de regeling van de financiën
van 't toekomstig Klein"Seminarie heeft Mgr.
een commissie gevormd, bestaande uit de Heren
Oud-Directeur Goessens, Prof. Dr. P. Teeuwen,
Provisor van het Groot-Seminarie,Secretaris
Mr. W. Delhoofen en onzen Provisor. Vandaag
vergaderen zij te Rolduc.

5 Januari. De vijvers zijn dicht;. maar wil
men het ijs behoorlijk laten worden, dan zal
men 't nog enige dagen met rust moeten laten.
Met moeite kunnen we vandaag de Kerkrade-
naren tot dit inzicht brengen.

6 Januari dringt te Rolduc het gerucht d()or,
dat Mhr. Damen een benoeming zal krijg~n'itan
het Pauselijk Nederlands College te Ro'fue.~

"

7 Januari. Namens Rolduc veriend1 .Mhr.'. ". .
Directeur heden een door Mhr. Léger getekende
oorkonde met het door Mhr. Smits opgestelde
chronicum:
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ArChlpraesULI MUnera ChrIs tI
enIXe appreCatUr RoDa eXsULtans

aan den Aartsbisschop van Utrecht, Z. Em.
Johannes Kardinaal de Jong, die in de Kerst-
tijd door Z.H. den Paus tot het Kardinalaat is
verheven.

8 Januari. Van een onzer oud-leerlingen
(1894-1896), C. H. Engelke, bereikt ons heden
een lange brief uit Meriden, over zijn levensloop
en herinneringen aan Rolduc. Hij besluit aldus:
"It is somewhat late, but I wish to extend my
very best wishes to all of the good folks at Rol-
duc, with the thought th at your pupils should
consider themselves most fortunate at having
the privilege of being educated at one of the
finest Seminaries in the world".

9 Januari. Prof. Cobbenhagen brengt de
avond door in Rolduc. Men begint vandaag met
de stucadoorswerkzaamheden in de uitgebrande
gang naast de "Olympus" en tevens met het
leggen van de betonvloer in de eveneens uitge-
brande Congregatie-Kapel.

I2 Januari. Dank zij de uitstekende zorgen
en uitnemende arbeidslust van Zusters en per-
soneel is Rolduc weer gereed om zijn bewoners
van het nieuwe trimester te ontvangen, zij het
dan ook, dat nog niet alle lokalen in gebruik
genomen kunnen worden.

I4 Januari. Het feest van de vacantie is
weer eens ten einde. Met enig lood in de schoe-
nen komende leerlingen naar Rolduc, de mees-
ten pas in de avond. Technisch gaat deze thuis-
komst er op vooruit: een der leerlingen arri-
veert per vliegtuig van Amsterdam in Beek.
Om ongeveer kwart voor negen is er souper en
een uur later luidt de bel voor het avondgebed.

Mhr. Coenen komt, nu hij zijn studie beëin-
digd heeft, in Rolduc terug. Mhr. Huysmans is
nog in het ziekenhuis, maar gaat gelukkig goed
vooruit. Er gaan zonderlinge geruchten over
een a.s. vertrek van Mhr. Damen.

De Kerkraadse jongens blijven nog thuis sla-
pen;

I5 Januari. Om 8 uur hoeven we pas uit de
veren, maar verder gaat alles gewoon. Ver-
schillende klassen krijgen hun eigen lokaal weer



terug. Aan tafel wardt geklapt, blijkbaar in
verband met Mhr. Damen.

Er is geen Razenkrans en Laf vanavand, am-
dat men nag aan 't werk is met het inzetten van
ruiten in de Kerkramen.

IJ Januari. Het heeft nu al enige dagen ge-
vraren en valgens deskundigen is het ijs gaed.
Za wardt er vanmiddag ap alle vijvers druk ge-
reden. Als de varst nu maar aanhaudt !

I8 Jantiari brengt ans cangé ter ere van 't
studie-succes van Mhr. Caenen. Za kunnen we

fijn de hele middag schaatsen.
Mhr. Huysmans keert na 9 weken uit 't Zie-

kenhuis terug, am hier daor rust genezing te
vinden.

I9 Januari. Vandaag wardt het Oratarium
weer in gebruik genamen. Langzamerhand
kamt 't huis za in arde.

De ijspret haudt nag aan; vanmiddag is daar-
vaar een auderwets klein cangé. Frans j aars-
veld heeft pech. Bij een partijtje ijshackey kamt
hij te vallen en de schaats van een "mee-valler'~
trekt 'n slagader in 't rechterbeen apen: veel
blaed ! In het ziekenhuis wardt 't geval geres-
taureerd en daarna kamt hij in de infirmerie
verdefe genezing afwachten.

20 Januari. Op intussen al zacht gewarden
ijs (het daait) warden vanmiddag ijswedstrijden
gehauden: hard- en schaanrijden. Het wardt

133

een prettige middag. Als jury-leden fungeren
de Heren A. janssen, H. Franssen en A. Ti'm-
mermans; Chris Lakin is omroeper.

Vaar het uitgestelde Allerheiligste bidden wij
in Razenkrans en Laf valgens de intenties van
het Nederlands Episcapaat, dat binnen het ka-
der van de Internatianale Bidweek een alge-
mene biddag heeft vaargeschreven vaar de
Overzese Gebiedsdelen van het Rijk en in het
bijzander vaar java.

22 J antCari. Gisteren na het eten meenden we
vaar de laatste keer te schaatsen; het is intus-
sen weer een beetje gaan vriezen en za kunnen
we vandaag de hele middag ap het ijs daarbren-
gen. 't Enthausiasme is averigens al veel ge-
ringer.

Verschillende Heren zijn in deze dagen ,vat
grieperig aangelegd, niet tat za'n grate draef-
heid van de jeugd. Klein-Ralduc krijgt het
klaar om een geval van mazelen te produceren.
Zau die bij zijn aanmelding gefraudeerd hebben
met de leeftijd?

, 2] Januari. Vanmiddag is er geen schaatsen.
Een speciale ijsplaeg maakt de banen gereed
vaor morgen - maar tegen de avand sneeuwt
't weer wat.

De Tijd heeft vandaag 'n sympathiek artikel
aver Ralduc, afschaan men wel enige aanmer-
kingen zau kunnen maken. Inderdaad werd



Rolduc in 1831 Klein-Seminarievan het Bisdom

Luik - maar met dezelfdegemengde bevolking

als er sindsdien altijd in ons huis geweest is !

Bovendien waren noch Dr. Cuypers noch minis-

ter Ruys leerlingen van Rolduc. "Mgr. Schrij-

nen", de bisschop, was hier nooit leraar, wel

enige jaren Directeur. De schrijver zal wel be-

doelen Ir. Jas. Cuypers en Mgr. Prof. Schrijnen

van Nijmegen; maar dat was geen oud-leraar
van Rolduc wel van Roermond.

24 Januari. Op het ijs wordt een hockey-
wedstrijd gehouden tussen de philosophen en
de cour. De philosophen moeten 't afleggen,
nog wel met 2-8!

25 Januari. In de eetzaal worden door Mhr.
Directeur na 't diner de prijzen van de ijs-wed-
strijden uitgereikt, onder toejuichingen van de
kampioenen.

In verband met 't a.s. vertrek van Mhr. Da-
men wordt Mhr. Coenen mede-redacteur van
Rolduc's Jaarboek. Good luck to him!

André Schröder van de Supérieure Philo-
sophie moet enige weken rust nemen en gaat
die doorbrengen in onze infirmerie.

In de Maasbode lezen wij het bericht van het
plotseling overlijden van onzen oud-leerling
(19°3-1907), dhr. Frans Vullinghs in de leeftijd
van 55 jaar. R.I.P.

26 Januari. Na een bijna hartstochtelijk-toe-
gewijde werkzaamheid van omstreeks 25 jaar
neemt Mhr. Smits afscheid van onze aula. Het
zal nog moeilijk zijn zich de aula voor te stellen
zonder de voortdurende zorgende aanwezigheid
van den scheidenden "Bühnenmeister", die
er inderdaad een haast altijd- en alomtegen-
woordigheid op nahield. Ook Mhr. Smits zal
't niet gemakkelijk vallen de aula maior te
verlaten, "die hij in 1935 gebouwd heeft", van-
welk bouwen hij tenminsten een "pars magna"
geweest is. Mhr. Smits zal na Carnaval de tech-
nische leiding en ook de leiding van R.T.T. over-
geven aan 'n jongere kracht, Mhr van Hees,
wien wij evenveel toneeltriomphen toewensen
als zijn voorganger daar geoogst heeft.

De 'rijd brengt het overlijdensbericht van
dhr. Henri Kemna, dieren-arts te Goor, oud-
leerling van ons huis (1915-1919), die in de
menselijkerwijze te jonge leeftijd van 45 jaàr
is gestorven. R.I.P.
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27 Januari. Deze Zondag verschaft ons voor-
lopig wel het laatste ijs-genot. Er wordt na het
diner nog wat geschaatst, maar voordat de
recreatie om is, moet men reeds het ijs verlaten,
omdat er teveel water op is gekomen.

28 Januari. En toch kan er vanmiddag weer
gereden worden. Vanmorgen na het déjeuner
zijn IV en V H.B.S. opnieuw begonnen met de
ochtendgymnastiek!

JO Januari. De nieuwe leden van Maria-Con-
gregaties beginnen vanavond een eenvoudig
Triduum ter voorbereiding van hun opdracht.

JI Januari. Prinses Beatrix wordt heden 8
jaar. Aan tafel wordt het Wilhelmus gezongen.
Het is fijn, dat we deze mooie gebruiken weer
kunnen invoeren.

I Februari. De benoeming van Mhr. Damen
tot vice-rector van het Pauselijk Nederlands

J. DAMEN



College, die reeds enige tijd officieus bekend was,
is dan eindelijk een feit. Vanmiddag brengen de
Z. E. H. Secretaris P. van Odijk, Prof. Dr. A.
Hanssen en Prof. Dr. P. Teeuwen deze zeer eer-
volle benoeming persoonlijk over.

Van alle kanten stromen gelukwensen binnen
en vanzelfsprekend voegen wij daarbij de onze.

Mhr. Damen gaat dus weg van Rolduc. Wij
weten allen, hoe zwaar deze stap voor hem zal
zijn. Want in de jaren, dat hij hier werkte, zijn
er zóveel banden ontstaan die hem aan Rolduc
binden.

Na zijn Priesterwijding werd Mhr. Damen
naar Rome gezonden om daar aan het Angeli-
cum philosophie te studeren, waarin hij het li-
centiaat behaalde. In 1935 volgt zijn benoeming
tot leraar in de philosophie. Naast deze taak ver-
vulde hij sinds enkele jaren de functie van gees-
telijk leidsman voor niet-priesterstudenten en
van aalmoezenier der voortrekkers. In al deze
functies wist Mhr. Damen 't vertrouwen te
winnen van alle jongens. Voor ieder, die met
hem in aanraking kwam, werd hij een vriend
en vele jongelui zullen zich dankbaar blijven her-
inneren, wat zij aan hem verschuldigd zijn.

Op deze plaats mag wel speciaal vermeld
worden, dat Mhr. Damen sinds 1940 met Mhr.
Metzemakers z.g. de uitgave van 't Jaarboek
verzorgde. Na de dood van Mhr. Metzemakers
stond hij zelfs alleen voor deze taak en ingewijden
weten, hoeveel werk hij daarvoor verzet heeft.

Mhr. Damen, voor alles wat gij voor Rolduc"-
en zijn leerlingen gedaan hebt, blijven wij U
dankbaar. En zoals de Directeur 't uitdrukte,
gij weet, dat de weg van Rome naar Rolduc
niet langer is dan de weg van Rolduc naar Rome.
Vaak hopen wij U hier nog terug te zien.

2 Februari. De Directeur maakt vanmiddag
aan tafel de benoeming van Mhr. Damen be-
kend aan de jongens. Een daverend applaus
en 'n nog enthousiaster "Lang zal hij leven".
bewijzen 't medeleven van de jeugd met Mhr.
Damen. 't Spreekt vanzelf, dat daar iets extra's
aan vast zit. Zo gauw 't weer goed is, zal er een
middag vrij zijn. .

VaI:!Jllorgen heeft de gebruikelijke kaarsen-
wijding en processie plaats, die altijd indruk
blijft maken.

Na de Hoogmis doen 65 congreganisten hun
opdracht in de Kerk.
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Om half drie gaan we naar de aula, waar 't
Zuid-Limburgs Toneel op zeer verdienstelijke
wijze "L'Avare" van Molière voor ons opvoert.

J Februari. Vanmiddag na 't diner wordt de
Blasius-zegen gegeven in de Kerk.

In de speelzaal wordt de bridge-drive voort-
gezet, die reeds gisteren begonnen is. De be-
langstelling daarvoor is groot. Degenen die meer
houden van muziek kunnen in de aula platen
gaan beluisteren onder leiding van Mhr. Caster-
mans.

4 Februari. Sinds enkele dagen staat er een
stellage in onze Kerk ter hoogte van de ingang
van Groot-Rolduc. Uit een boog bij het jubé is
namelijk een nogal omvangrijke steen afgevallen.
Vandaag is een dubbelformeel geplaatst om
verdere afbrokkeling te voorkomen.

5 Februari. Pater Jacobs M.S.C., wiens stem
al zo vaak klonk binnen de muren van Rolduc,
spreekt vanmiddag in de rookzaal voor de leer-
lingen van de philosophle en grote studiezaal.
Anderhalf uur lang luisteren allen naar een
prachtige uiteenzetting over het Communisme.

7 Februari. De athletiek-oefeningen zijn we-
derom begonnen onder leiding van Mhr. Plourn.
Sinds Januari heeft Mhr. Franssen de zorg voor
deze sport-afdeling. De belangstelling is groot,
want al spoedig is 't nodig gebleken de deelne-
mers in drie groepen in te delen.

Vanavond geeft Henri Heydendaal, in onze
aula, een pianorecital voor de Culturele Kring
van Kerkrade: "Het Land van Rode".

Daaraan gaat vooraf een uitvoering, welke
wordt bijgewoond door onze jongens. Een en al
aandacht beluisteren zij werken van Chopin,
Eric Satie, Debussy, Ravel en de Falla. 't Ge-
weldige applaus bewijst, hoezeer deze mooie
uitvoering op prijs gesteld wordt.

10 Februari. In een bijeenkomst op 't Casino
nemen de philosophen afscheid van hun leraar
Mhr. Damen.

II Februari. De Directeur kondigt vanmiddag
aan tafel aan dat, zo gauw 't weer goed is, de
vrije middag zal gegeven worden ter ere van de
benoeming van Mhr. Damen. Tevens maakt hij
bekend, dat de ochtend-gymnastiek weer zal
beginnen.

IJ Februari. Eindelijk weer een zonnige dag en



dus. . . . vrijaf. De philosophen bezoeken van-
middag een tentoonstelling van van Gogh en
Breitnel', die gehouden wordt in het Raadhuis
van Heerlen.

Ir. Jos. Cuypers brengt vandaag een bezoek
aan Rolduc, in verband met werkzaamheden in
de Kerk.

I4 Februari. Dr. Poels viert vandaag te Heer-
len zijn J8e verjaardag, de eerste na zijn terug-
keer in Nederland. Velen zullen van deze gele-
genheid gebruik maken om den doctor geluk te
wensen, dankbaar voor het zegenrijke werk, dat
hij hier verricht heeft. Wij bidden God, dat Hij
Dr. Poels nog vele jaren in gezondheid naar
geest en hart moge sparen.

IS Februari. Vanavond nemen priester- en
leken leraren officieel afscheid van lVIhr. Damen.

I6 Februari. 't Bisschoppelijk College van
Sittard viert zijn 40-jarig bestaansfeest. Tevens
wordt de Kapel weer officieel in gebruik geno-
men, en 't feit herdacht, dat vijf leraren gedu-
rende 25 jaar hun beste krachten gaven aan de
opvoeding van de jeugd. Onder hen is Dr. Ir.
F. R. Kurris, die dit jaar ook les geeft te Rolduc.
Onze beste gelukwensen!

IJ Februari. Vanmiddag wacht ons een mooie
verrassing. De Directeur kondigt onverwachts
een filmvoorstelling aan. De titel wordt voor-
lopig nog verzwegen, wat natuurlijk tot allerlei
gissingen aanleiding geeft. Doch spoedig wordt
hieraan een einde gemaakt, als we in de aula de
goede film zien "Honderd Man en Een Meisje".

De K.A. organiseert vanavond een bijeenkomst
in de rookzaal voor de leerlingen van de philo-
sophie en grote studie zaal. Mhr. Boers uit
Eindhoven, geen onbekende voor Rolduc,
spreekt over "Limburg, gezien door 't oog van
een buitenstaander". Een zeer mooie avond.

Door de benoeming van Mhr. Damen is er
een vacature ontstaan aan de Philosophie. Van-
avond arriveert de Z.E. Pater Jan Joseph O.F.M.
die tijdelijk de plaats van Mhr. Damen zal in-
nemen.

I8 Februari. t:ip een vergadering van de Di.
recteuren in verband met het Klein-Seminarie
is besloten, een circulaire te zenden aan alle
ouders van leerlingen die studeren aan Lim-
burgse Katholieke Gymnasia, om een enigszins
gegronde schatting te hebben van het aantal
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leerlingen dat in September a.s. Rolduc zal be-
volken. Voor 15 Maart wordt antwoord ver-
wacht of hun kinderen het volgend schooljaar
naar Rolduc komen en das priester willen worden
in 't Bisdom.

I9 Februari. De Missie-vereniging houdt
vanavond een bijeenkomst voor alle afdelingen
in de speelzaal. Pater Henri van Straelen S.V.D.
geeft een mooie voordracht over zijn interne-
ring in Japan, over de psychologie van den oos-
terling en de bekeringsmogelijkheden van 't
Verre Oosten.

20 Februari. Vanmiddag deelt de Directeur
mede, dat Mhr. Meys de functie zal gaan waar-
nemen van pater spiritualis voor de niet-pries-
terstudenten. Tot nu toe was Mhr. Damen als

zodanig werkzaam, dien hij ook zal vervangen
als leider van de congregatie van niet-semina-
risten uit de middel-klassen.

Volgens een bericht, dat ons vandaag bereikt,
overleed 18 Februari te Hilversum onze oud-

leraar H.M.S. Bernsen. Van 1913-1918 doceer-
de hij te Rolduc. R.I.P.

2I Februari. Onder leiding van lVIhr. Caster-
mans bezoeken 4, 5, en 6 Gynmasium de ten-
toonstelling van van Gogh en Breitnel', die nog
altijd voortduurt te Heerlen.

Een onzer leraren Mhr. Charles Janssen moet
enige weken rust gaan nemen. Wij hopen' hem
spoedig weer terug te zien op Rolduc.

. PAUSELIJK NEDERLANDS COLLEGE

23 Februari. Onder hevig stormweer en sterke
regenbuien gaat een gedeelte van onze leerlin-
gen op half-trimester. De lessen eindigen vroe-
ger, zodat om 4 uur de poorten opengaan voor



de jeugd, die tot Maandagmorgen wegblijft.
Voor de thuisblijvers worden in de speelzaal
bridge- en schaakwedstrijden georganiseerd.

Mhr. Damen verlaat definitief Rolduc. In de

loop van de volgende week zal hij zijn reis aan-
vaarden naar Rome. Goede reis en spoedig weer-

zien op Rolduc!

24 Februari. De wedstrijden in de speelzaal
worden voortgezet. Met een zeer gevarieerd

filmprogramma sluiten we de dag.

25 Februari. In alle vroegte zijn we vanmorgen
weer in de aula en zien enkele mooie films. In-
tussen stromen Zuid- en Midden-Limburgers
Rolduc binnen. Als de studie begint, blijken er

nog enkele laatkomers en spijbelaars te zijn.

26 Februari. Te Beesel is gisterenavond plot-

seling overleden de Z.E.H. Louis Backhuys. Dit
bericht treft ons des te meer, daar Pastoor Back-

huys nauwelijks twee weken geleden nog een
bezoek bracht aan Rolduc. Pastoor Backhuys
was leraar te Rolduc van 1905 tot 1934. In 1934
werd hij benoemd als rector van 't moederhuis
van onze Zusters te Heerlen. 't Jaar daarop in

1935 volgde zijn benoeming tot Pastoor te
Beesel. Collega's en oud-studenten zullen zich
in dankbaarheid zijn lessen blijven herinneren,
die hij wist te geven met een zeker élan, en voor-
al zijn priesterlijk voorbeeld. Zijn activiteit be-
perkte zich niet tot Rolduc alleen. Vooral zijn con-
ferenties voor Zusters waren bekend. Een serie

van deze preken is in druk verschenen onder de
titel: "Vrede, Vreugde". Wij bidden God, dat
Hij dezen edelen priester de eeuwige vrede en
vreugde moge schenken.

27 Februari. Op verzoek van de regering heeft
vanmorgen een bescheiden herdenking plaats
van de slag in de Java-Zee. In de speelzaal ko-
men allen tezamen en de Directeur houdt een

korte toespraak, waarin hij de geschiedenis en
de betekenis van deze gebeurtenis voor de vrij-
heid van Indië uiteenzet. Daarna worden twee

strophen van het Wilhelmus gezongen met een
drievoudig hiep, hiep, hoera! op onze mariniers.

\9m twaalf uur herdenken we deze gebeurtenis
op katholieke wijze. Terwijl geheel Nederland
twee minuten 't stilzwijgen bewaart, bidden
wij een tientje van de rozenkrans voor de ziele-
rust van de gevallenen en vragen aan God, dat
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hun offer niet nutteloos moge zijn voor de een-
heid van Indië en Nederland en voor een be-

stendige vrijheid.
De kranten berichten de zeer eervolle en ge-

wichtige benoeming van een oud-leraar van
Rolduc, Prof. Dr. F. L. R. Sassen. Met ingang
van I Maart is Prof. Sassen benoemd tot hoog-
leraar in de faculteit der letteren en wijsbe-

geerte aan de rijksuniversiteit te Leiden. Met
ingang van dezelfde datum zal hij zijn functie
van D:recteur-Generaal van het Onderwijs neer-

leggen. Rolduc feliciteert hem van ganser harte.
Mhr. Franssen is aangewezen als geestelijk

leider van de Don Bosco-conferentie. Deze func-
tie werd na 't vertrek van Mhr. Jansen Jos tijde-

lijk waargenomen door den Directeur.

28 Februari. Glorie-dag voor de Ka tholieke-
Kerk in Nederland. Zijne Eminentie Joannes
Kardinaal de Jongh ontvangt vanmorgen in de
Dom-kerk van Utrecht, uit de handen van den

pauselijken Nuntius Mgr. P. Giobbe de Kardi-
naalsbaret. Deze verheffing is niet alleen een
huldiging van Katholiek Nederland, maar ook
een erkenning van datgene wat deze Kerkvorst
in de jaren van de bezetting gedaan heeft voor
de Katholieke Kerk. Ieder Katholiek leeft innig
mee met deze grote gebeurtenis. Rolduc is; bij
de verschillende plechtigheden vertegenwoor-
digd door Mhr. Provisor.

Op Rolduc heeft vanmorgen een .dankdienst
plaats. Na de eerste les wordt een plechtige
Hoogmis opgedragen in honorem SS. Trinitatis,
die wordt bijgewoond door leraren en leerlingen.
Tweede en derde les vallen uit.

De Directeur begint vandaag met 't voorle-
zen van de rapporten.

I Maart. De griep, die ons tot nog toe ge-
spaard heeft, dringt langzaam Rolduc binnen.
Ongeveer 40 jongens moeten 't bed houden.

Reeds enkele weken geleden maakten we
melding van 't feit, dat Mhr van Hees is aan-
gewezen tot opvolger van Mhr. Smits als ver-
zorger van de aula. Vandaag heeft "en petit
comité" de overdracht plaats van de sleutels.

2 Maart. Steeds meer griepslachtoffers blijven
te bed, waaronder ook enkele heren. Gelukkig
is 't niet van ernstige aard.

3 Maart. In een mooi versierde Kerk beginnen
wij het veertigurengebed. Mhr. Zuylen zingt op
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perfecte wijze de "Missa in honorem Sancti Hen- 5 Maart. 't Aantal zieken vermindert aan-
rici" van Haller. Heel de dag door blijft 't merkelijk. Sommigen fluisteren, dat dit wel 'ns
Allerheiligste uitgesteld en knielen we neer in zou kunnen samenhangen met de uitvoering
Kerk en op priesterkoor om Gods zegen af te van vanavond.
smeken over ons zelf, ons huis, ons land en ge- '2 Het veertigurengebed wordt op plechtige
heel de wereld. rt.wijze gesloten. Daarna gaan we naar de aula,

ZANGKOOR

In de aula genieten we van een mooie cau-
serie van Mr. Regout over zijn tocht door Sahara
en Soudan.

Er zijn vandaag ongeveer 100 zieken.

),

4 Maart. De aanbidding wordt voortgezet.
In de morgen is er een les, voorafgegaan door
een korte studie.

's Namiddags wordt een bridge-drive gehou-
den.

't Getal der zieken blijft stijgen 120 jongens
blijven in bed. De voedselvoorziening dreigt
zelfs in de war te lopen. Daarom wordt besloten,
dat de jongelui voor iedere maaltijd zullen op-
staan en in de eetzaal zullen eten. 'n Bewijs dat
't over het algemeen nogal lichte gevallen zijn.

De muziekuitvoering van 't Rolducse Orkest
o.l.v. Mhr. Noé moet wegens ziekte van enkele
leden uitvallen.

waar de cour "Een bloederig drama" presen-
teert en de Philosophen een parodie geven van
HamIet. De regie is in handen van Mhr. Timmer-
mans en Mhr. van Hees.

6 Maart. Aswoensdag. Wij halen een askruisje
en gaan in de geest van boete ons voorbereiden
op 't Paasfeest.

IO Maart. Na de stille H. Mis houdt Marius
Monnikendam in de aula minor een voordracht

voor de leden van de muziekclub. Zijn onder-
werp: "Rythme", geillustreerd door piano en
grammofoon, was uiterst interessant, vooral
voor onze musici.

De sportliefhebbers beleven vandaag een
unieke gebeurtenis. Na zes jaar wordt weer de
eerste interland-wedstrijd gespeeld. Vandaag
staan Nederland en Luxemburg tegenover el-



kaar. Een van de Heren heeft zijn radio afge-
staan voor de rookzaal, waar ongeveer alle jonge-

lui in spanning, luisteren naar de uitzending. De
wedstrijd eindigt met een overwinning voor
Nederland.

Ook vanavond komen de philosophie en de
hogere klassen weer tezamen in de aula minor
en luisteren naar een voordracht over de K.A. in

Practijk, die gegeven wordt door een Credo-
Pugno-man.

I2 M aart herdenk~n meerdere priesters in
ons Bisdom de dag, dat zij voor 25 jaar de H.
Priesterwijding ontvingen. Onder hen is ook
de Hoogeerw. Heer Mgr. Prof. Dr. Feron,
vicaris-generaal van het Bisdom, president van
het Groot-Seminarie en als zodanig voorzitter
van het Bestuur van ons Huis. De Directeur
brengt persoonlijk de gelukwensen van Rolduc
over. Wij bidden God, dat Hij Mgr. Feron nog
vele jaren moge schenken tot heil van Bisdom
en Clerus.

IJ Maart. Mhr. Janssen Ch. zal blijven rusten
tot de Paasvacantie.

I4 Maart. Na een pauze van enkele weken
vanwege 't slechte weer, wordt vanmorgen
wederom een begin gemaakt met de ochtend-

, gymnastiek.
~. Enkele dagen geleden hebben we waargeno-

men, dat het H.K. van de verkenners, tot
allerlei doeleinden gebruikt in de oorlog, een
bizondere beurt kreeg. Enkele maanden reeds
ziet men groepen jongens, op cour en in speel-
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zaal, een enorme activiteit ontplooien: knopen
leggen, sjorringen maken, masten bouwen enz.
't Schijnt, dat er iets broeit, dat de liefhebbers
van de verkennerij iets willen. Deze beweging,
die spontaan groeide gedurende de laatste
maanden, gaat vandaag een semi-officieel ka-
rakter krijgen. Meerdere troepen zijn reeds ge-
vormd. De Heren Timmermans, van Can,
Schrijen, van Hees en Hommes hebben de leiding
van deze beweging op zich genomen, waaruit,
naar we hopen, een gezonde jeugdbeweging zal
kunnen groeien.

I7 Maart. Zijne Eminentie Thomas Kardinaal
Tien, die op 't ogenblik in ons Bisdom vertoeft,
zou vandaag een bezoek brengen aan de Zusters
van 't Ziekenhuis. Dit bezoek kan echter niet

doorgaan. Daarom gaat de Directeur Zijne
Eminentie begroeten in Steyl. Uit zijn gesprek-
ken bleek, dat Kardinaal Tien zeer optifrnistisch
gestemd was over de mogelijkheden van het
Christendom in China. Tsang Kai Tsek is de
Missie en de Missionarissen, die zich tijdens de
Japanse bezetting voorbeeldig gedroegen, zeer
goedgezind.

Vanmiddag worden de eerste voetbalmatchen
gespeeld van dit seizoen. 't Is overigens nog
tamelijk fris.

I9 Maart vieren we 't feest van den H.
Joseph. Om 10 uur wordt een plecht.ige Hoogmis
gezongen.

Voor de muziekliefhebbers is er in de aula

minor een platenconcert.
Na 't diner spelen twee elftallen, waaruit't

Rolducse elftal zal worden gekozen. Er zijn ver-
schillende prijzen uitgeloofd voor degenen die de
definitieve opstelling raden.

20 Maart. Morgen viert de Z. E. H. P. J.
Cuypers, leraar te Rolduc van 1896 tot 1923,
zijn gouden priesterfeest. De jubilaris wil dit
feit in alle stilte herdenken en heeft zich terug-
getrokken bij zijn broer Pastoor Cuypers te
Hom, waar de Directeur hem namens Rolduc

gaat feliciteren.
Hein Lau wordt vandaag ter observatie in 't

Ziekenhuis te ,Kerkrade opgenomen. Wij hopen
hem spoedig terug te zien op Rolduc.

2I Maart. Aalmoezenier Beel spreekt van-
middag in de aula minor voor de oudere jongens
over de Katholieke Mijnwerkersbond.



J. CUYPERS

22 Maart. De Directeur deelt vanavond het

resultaat mede van de enquête betreffende het
aantal leerlingen, dat Rolduc 't volgende school-
jaar zal bevolken. Reeds 413 leerlingen hebben
zich tot nog toe aangemeld, terwijl nog niet alle
aanmeldingen binnen zijn.

23 Maart. Wij vernemen de benoeming van
Dr. L. C. Michels tot Hoogleraar aan de univer-
siteit van Nijmegen in de Nederlandsche Taal-
kunde. Prof. Michels was leraar te Rolduc van

I Mei 1913tot I September 1917. Rolduc zendt
hem zijn meest hartelijke gelukwensen.

24 Maart. Dr. Drenth en Aalmoezenier Beel

geven vandaag en morgen een voorlichtings-
cursus voor de laatste jaars, die spoedig het volle
leven ingaan.

Op een nogal modderig veld speelt 't Rolducse
Elftal zijn eerste wedstrijd en wel tegen het
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ambtenaren-elftal van Kerkrade. De wedstrijd
eindigt met een daverende overwinning voor
Rolduc: 7-2.

25 Maart. 't Feest van Maria-Boodschap
vieren we met een plechtige Hoogmis. Er is geen
les.

Sportliefhebbers kunnen vandaag hun hart
ophalen. 's Morgens speelt de hockey-club en na
't diner speelt Minor III tegen Klein-Rolduc.
Publiek en spelers zijn zeer geanimeerd. Klein-
Rolduc zegevier met 3-2. Sparta Il wint van
Limburgia I met :5-3. .

Zoals we naderhand vernemen wordt van-

daag Z.H. Exc. Mgr. Constans (Frans) Kramer
O.F.M., die in de jaren 1914;'-1916 leerling was
van Rolduc, te Peking tot Bisschop gewijd. Bij
zijn wijding assisteerde een ander oud-leerling
van Rolduc Z.H. Exc. Mgr. J. Joosten uit
Grubbenvorst, apostolisch vicaris van Tatoung.
Deze nieuwe missie-bisschop van het vicariaat
Luanfu in de provincie Zuid-Shansi, met onge-
veer 30000 christenen, heeft al direct met zeer
grote moeilijkheden te kampen. Tijdens de oorlog
verdreven uit zijn vicariaat, waar de communis-
ten nu heer en meester zijn, kan hij nog niet
terugkeren naar zijn missie. Wij vragen een
gebed aan alle Rolduciens en Oud-Rolduciens,
opdat het Mgr. Kramer mogelijk zal zijn met
zijn missionarissen spoedig 't missiewerk te
hervatten met jeugdig enthousiasme en onder
Gods rijkste zegen.

26 Maart. De leerlingen van Kerkrade en
Heerlen kunnen vandaag bezoek ontvangen en

28 Maart hebben de andere leerlingen van
Zuid-Limburg hun bezoekdag.

29 Maart. Vannacht overleed, na een lang-
durige ziekte, Antoon Janssen, onze "koetsjer".
Hij werd geboren te Heel (L), 16 Juli 1882.
In Juni 1907 kwam hij te Rolduc en diende ons
bijna 40 jaar in trouwe toewijding. R.I.P.

3° Maart. Wederom vernemen we de ienoe-
ming van een Oud-Rolducien tot hoogleraar.
Ir. W. J. Dewez, die in 1919eindexamen deed,
is benoemd tot hoogleraar aan de Landbouw-
hogeschool te Wageningen. Vermeldenswaard is,
dat Prof. Dewez de eerste katholieke hoogleraar



PROF. IR. W. J. DEWEZ

is aan de Wageningse Hogeschool. Onze beste
gelukwensen!

De H. E. Heer Deken de Hesselle te Kerkrade

viert vandaag zijn veertig jarig priesterfeest.
't Is de wens van den jubilaris, dat ieder feest-
betoon zal achterwege blijven. Toch zullen velen
blijk geven van hun medeleven. Ook Rolduc
wenst hem nog vele jaren van vruchtbaar wer-
ken toe.

JI Maart. Halfvasten. De les valt uit en na
de Hoogmis, die vandaag laat is, wordt een
vlotte voetbalmatch gespeeld tussen Pantarei en
Sparta. De philosophen winnen met 4-2. Na 't
diner spelen gecombineerde elftallen een hockey-
wedstrijd.

't Traditionele "grote stuk" van Halfvasten
is dit jaar verplaatst naar 't derde trimester.
In plaats daarvan speelt de Dramatische Kunst-
kring van Heerlen een blijspel van Jan Fabricius:
De Distel.
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I APril. Onder een stralende lentezon be-
wijzen wij de laatste eer aan Antoon de koetsjer.
't Lijk wordt reeds voor de Mis naar 't Kerkhof
gebracht en beaard. De jongens stellen zich
in twee rijen op voor het bordes en de priester-
leraren begeleiden hem naar zijn laatste rustplaats

2 APril wordt Aeg. Hendrikse in 't Zieken-
huis te Heerlen opgenomen met een oogont-
steking, terwijl

J APril Hein Lau hersteld terugkomt naar
Rolduc.

Met ingang van I April 1946 is Ir. ]. A. F.
Voncken benoemd tot Inspecteur der Mijnen
bij het Staatstoezicht op de Mijnen in Heerlen.
Ir. Voncken studeerde te Rolduc van 1921-1927
Proficiat!

4 APril. De Directeur deelt vanmiddag onder
geweldig applaus mede, dat er morgen congé
zal zijn, maar op voorwaarde, dat het weer goed
is. De leerlingen van 't Bisschoppelijk College
te Sittard hebben Rolduc uitgedaagd in een
voetbal-wedstrijd.

't Applaus stijgt nog, als de Directeur zegt,
dat (eigenlijk op verzoek van de Spoorv\'egen)
de vacantie een dag eerder zal beginnen en een
dag later zal eindigen. Dit alles om overbelas-
ting van de Spoorwegen te voorkomen.

6 APril. 'n Gewichtige dag voor ons Bisdom
en voor Rolduc. 21 oud-leerlingen ontvangen
de' H. Priesterwijding in het Groot Seminarie
te Roermond. Wij leven met hen mede en delen
hun geluk. Moge God hun priesterleven zege-
nen.

In spanning hebben we vanmorgen lucht en
weer gadegeslagen. Vannacht is er wat regen
gevallen, doch tegen elven breekt de zon met
tussenpozen door en 't wordt nog heel behoor-
lijk congé-weer. Na 'n uur studie in de middag
heeft de grote sportgebeurtenis plaats. Sittard
levert prachtig spel en 't wordt een smadelijke
nederlaag voor Rolduc. 10-2. 'n Bewijs, dat
het sportpeilonrustbarend aan het zakken;

Te Montreux in Zwitserland is op 63-jarige
leeftijd overleden Pater Friedrich Muckermann
S.]. Fel tegenstander van het Nationaal So-
ciaLsme, had hij Duitsland reeds in 1934 ver~
laten en vertoefde achtereenvolgens in Neder-
land, Frankrijk en tenslotte Zwitserland. Pater



Muckermann was dikwijls te Rolduc, waar hij
o.a. diverse keren 't woord voerde op de Sociale
Studie-Weken en andere bijeenkomsten. R.I.P.

Vanavond is Dr. Poels te Rolduc.

7 APril. Passie-Zondag. Vandaag wordt in
ons Bisdom een Herderlijk Schrijven voorge-
lezen betreffende het Klein-Seminarie.

Vanmiddag geeft Ir. Engelhard in de aula
minor een voordracht over Claude Debussy voor
de Rolducse Muziekclub.

In een wedstrijd Klein-Rolduc - Limburgia II,
weet Kl.-Rolduc te winnen met 3-1. De wed-
strijd Sparta 1 - Minor I wordt door Minor
gewonnen.

8 APril. Sinds enkele dagen wordt er gewerkt
aan de Radio-Centrale. Vandaag worden reeds
verschillende aansluitingen voltooid, zodat er
weer muziek op Rolduc is.

I2 APril. De vacantie nadert. Vandaag be-
gint de "compositie-orde". De uren, die ons
nog scheiden van a.s. Woensdag worden na-
tuurlijk met ongeduld geteld.

IJ APril. De kranten berichten de benoe-
ming van Mgr. Dr. F. Feron tot huisprelaat van
Z.H. den Paus. Rolduc feliciteert den nieuwen
Prelaat.

I4 APril. Palmzondag en begin van de Goede
Week. Palmwijding en Processie worden ge-
volgd door de meerstemmige Mattheus-Passie
van Pothast. Ook dit jaar heeft Mhr. Zuylen
gezorgd, dat 't een muzikale gebeurtenis wordt,
die iedereen ontroert. Geen wonder dan ook,
dat vele bezoekers van buiten en nog meer oud-
leerlingen deze plechtigheid zo gaarne bijwonen,
Zelfs is er een groep studenten van 't hoge
Noorden naar Rolduc gekomen, speciaal om
de Passie te beluisteren.

I6 APril. Laatste compositie-dag. De zenu-
wen zijn enigszins gespannen na 't intense wer-
ken van de laatste weken. De reactie is dan ook

te merken, als de laatste bel geklonken heeft.
Na 't diner wordt ingepakt, met veel animo

natuurlijk. Daarna heeft een levendige voetbal-
match plaats tussen Pantarei en Minor, die ge-
wonnen wordt door Pantarei met 7-2.

Tegen vijf uur gaan we naar de aûla, waar
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Dr. Beckers uit Beek (L.) "Adam in Balling-
schap" voordraagt. Ondanks de vacantie-ge-
dachten, waar de jongens 't hoofd vol van heb-
ben, weet Dr. Beckers toch twee en een half
uur hun aandacht te pakken. Wij hopen hem
nog vaker op Rolduc terug te zien.

Vanavond gaan we vroeg onder de wol,
want morgen

I7 April is 't om vijf uur réveille. Na de H.
Mis te hebben bijgewoond en na een vlug ont-
bijt, gaan de jongelui naar 't Station Kerkrade-
Rolduc, vol vreugde weer enkele weken te-
midden van hun familie en in volle. vrijheid te
kunnen doorbrengen.

Rolduc blijft achter, stil en leeg.

I8 April. Verschillende Heren blijven tijdens
't Triduum Sacrum te Rolduc. Vanmiddag
arriveren Prof. Sassen en Oud-Pastoor Wismans,
die eveneens de liturgische plechtigheden van
de Goede Week komen meemaken.

Zo gauw de jongens 't huis verlaten hebben,
krijgt alles een goede beurt. De Kruisgangen
worden afgestofd en krijgen een fris kleurtje.

2I APril. 't Paasfeest wordt in stilte gevierd.
Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen
voor de Zusters en verdere aanwezige bewoners.



23 APril. De Directeur heeft 't Rolducse voet-
balveld beschikbaar gesteld voor de Studenten-
Club van Kerkrade op Dinsdag en Donderdag
onder de Paasvacantie. Vandaag wordt daar-
van dankbaar gebruik gemaakt.

24 APril. Honderd jaar geleden overleed als
Pastoor van Afden een groot vriend van Rolduc,
Kanunnik Kruyder. Zijn naam zal nauw ver-
bonden blijven met ons huis. 't Was Kanunnik
Kruyder, die zorgde, dat Rolduc met gebouwen
en aangrenzend akkerland bewaard bleef voor
't Bisdom als Klein-Seminarie. En ieder Roldu-
cien herinnert zich de woorden van dezen eer-

biedwaardigen man, die zo vaak werden geci-
teerd vooral in de voorbije oorlogsjaren: Gottes
Segen ruhet über diesem Hause. Kannunik
Kruyder zal zeker in de hemel God blijven
smeken zijn geliefde abdij met die zegen te blij-
ven beschermen.

27 APril. De fraters Redemptoristen brengen
hun traditioneel bezoek aan Rolduc.

28 APril. Zondag. De K.A.-Afd. van de mijn-
werkers hebben 'n verdiepingsdag in de kerk
van Rolduc onder leiding van Pater Meinulf
O.F.M. Na 't ontbijt is er een sectie-vergade-
ring in de aula.

29 APril. Te Waubach overleed onze oud-
leerling de Weledelgestr. Heer P. D. M. Beckers,
oud-burgemeester van Ubach over Worms,
oud-lid van de Provo Staten, Ridder in de Orde

van Oranje-Nassau. R.I.P.

30 APril. Opening van de Meimaand. In de
Kerk heeft een plechtig Lof plaats voor Zusters
en personeel.

I Mei. Mgr. Beckers, onlangs benoemd tot
Protonotarius Apostolicus, brengt een bezoek
aan Rolduc. Mhr. Jacobs haalt hem af op 't
vliegveld te Beek.

In verband met de heropbouw van 't afge-
brande gedeelte heeft er een bijeenkomst plaats
van de architecten Cuypers, Peutz en Swinkels.

3 Mei. Enkele oud-illegalen zijn vandaag op
Rolduc, o.a. onze oud-leerling Mr. Bolsius.

4 Mei. De werkzaamheden, die een geheel
nieuw aanzicht gegeven hebben aan 't trappen-
huis en de gangen, worden beeindigd.
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5 Mei. Eerste verjaardag van de bevrijding
van Nederland, die, nu de jongens afwezig zijn,
op zeer bescheiden wijze gevierd wordt.

7 Mei. Einde van de Paasvacantie. Voor
velen betekent dit 't begin van hun laatste tri-
mester op Rolduc. Alle leerlingen zijn weer
present, uitgezonderd enkele Zeeuwen die midden
in de nacht arriveren.

Mhr. Janssen Charles keert na 'n rustkuur
van 'n paar maanden terug en zal zijn werk
weer kunnen hervatten.

8 Mei. Om half acht staan we op. De eerste
les valt uit en alles gaat weer zijn normale gang.
Een goed middel om eventueel heimwee te
vergeten.

9 Mei. De traditionele klassenwedstrijden,
die reeds 't vorig trimester begonnen zijn, wor-
den voortgezet onder zeer grote belangstelling.

Een jaar na V.E.-Day brengt Winston
Churchil een bezoek van zes dagen aan N eder-
land, waar hij overal met vreugde en dankbaar-
heid begroet wordt.

IO Mei. Vandaag heeft te Spekholzerheide de
plechtige uitvaart en begrafenis plaats van den
Z. E. H. J. M. Hamers, in leven leraar van het
Bissch. Collote Weert en Pastoor te Oost-Maar-
land en daarna te Klimmen. Hij was leerling
van Rolduc van I892-I90r. R.I.P:

I2 Mei. In alle kerken van Nederland wordt

een schrijven voorgelezen van het Hoogwaar-
dig Episcopaat. De katholieken worden aange-
spoord die personen te kiezen, waarvan zij met
recht kunnen verwachten, dat zij zich op ge-
bied van wetgeving en bestuur zullen laten
leiden door de zedelijke normen van het Chris-
tendom.

Na zes jaar speelt Nederland weer zijn eerste
wedstrijd tegen België, die eindigt met 'n over-
winning voor Nederland. Boven 't bordes is een
grote versterker aangebracht, zodat iedereen
deze interessante match kan volgen.

Onder auspiciën van de Culturele Kring
"Het Land van Rode" voeren "De Kemedie-
spelers" van Maastricht in onze aula 't toneel-
stuk "De Kruusweeg" op. Tijdens de pauze
spreekt Dr. van Can een woord van hulde tot
de schrijvers van 't stuk, Bèr Hollewijn en Harrie



Loontjes, die dit stuk voor de zestigste maal op-
voeren.

IJ Mei. Als hulde voor hun moed tijdens de
Duitse bezetting betoond, is 't Verzetskruis uit-
gereikt aan de familie van gesneuvelde of ver-
moorde Limburgers. Onder hen, aan wie deze
posthume hulde gebracht werd, is de overleden
Secretaris van het Bisdom, Drs. L. Moonen.

I4 Mei. Begin van de zomerorde d.w.z. dat
de wandeling 's avonds zal zijn, maar. . .. 't
regent. Voor 't eerst heeft de ontspannings-
commissie de gelegenheid enkele nummers ten
beste te geven, die reeds lang op 't programma
stonden, maar die nog nooit aan bod konden
komen.

I5 Mei verwisselen we van plaats in de eet-
zaal.

I6 Mei. De Directeur deelt vanmiddag mede,
dat morgen bij goed weer de bedevaart zal
plaats hebben naar Schaesberg. De lucht is
echter dicht bewolkt tegen de avond. Toch ho-
pen we op een stralende dag en zingen 't tradi-
tionele "Donne, donne nous un beau jour".

Als speciale intentie van deze pelgrimstocht
geeft de Directeur aan: een goede uitslag van
de Kamerverkiezingen, die morgen zullen ge-
houden worden.

IJ Mei. Onder een stralende zon zingen wij
nog eens bij de ingang van Rolduc: Donne,
donne nous un beau jour. Dan begint de tocht.
Voor de meeste leerlingen is dit een gebeurte-
nis, die zij voor de eerste keer meemaken. Na
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de H. Mis, opgedragen door Mhr. Directeur,
wordt 't gebruikelijke tweede ontbijt geser-
veerd "en plein air". In een prettig marstempo
gaan we terug naar Rolduc, waar allen zich op-
stellen voor 't bordes en tot slot zingen:
Lève Rolduc. .

Ondanks de lange, vermoeiende wandeling
wordt er na het diner toch nog gevoetbald. Pan-
tarei speelt tegen Sparta en wint met 4-2.
Alles te zamen weer een ouderwetse Schaes-

bergdag.
Voor 't eerst na de bevrijding gaat geheel

Nederland weer naar de stembus voor de Tweede

Kamerverkiezing. Tegen de avond luisteren we
vol spanning naar de eerste uitslagen.

Wim Janssen van Groningen wordt opgeno-
men in 't ziekenhuis van Kerkrade met 'n keel-

ontsteking.

I8 Mei. De uitslag van de verkiezingen van
gisteren zijn intussen bekend. De K.V.P. krijgt
32 zetels; de P. v.d. A. 29 zetels; de A.R.P.
13 zetels; de Chr. Hist. P. 8 zetels; de P. v.d. Vr.
6 zetels; de C.P.N. 10 zetels; de Staatk. Ger. P.
2 zetels. 't Resultaat is bevredigend, ofschoon
niet te ontkennen valt, dat de Communisten,

ook in Limburg, een aanzienlijke winst konden
boeken. Onder de Tweede Kamerleden van de

K.V.P. zijn twee oud-Rolduciens: Dr. Ir. W. J.
Droesen en H. M. J. Dassen. Onze hartelijke
gelukwensen!

I9 Mei. Bekerwedstrijd Minor~Sparta, die
door Sparta gewonnen wordt, voor 't eerst
sinds 4 jaar. Rest nog de eindwedstrijd tegen
Pantarei.

20 Mei. H.B.S. A en B beginnen met het
schriftelijk gedeelte van het eindexamen. Deze
ceremonie, die plaats heeft in de aula minor,
duurt tot en met 24 Mei. Iedereen leeft natuur-
lijk intens mee met dit grote gebeuren.

24 Mei. Prof. Dr. F. L. R. Sassen, oud-leraar
van Rolduc aanvaardt zijn ambt als hoogleraar
aan de Leidse Universiteit in de wijsbegeerte
met het uitspreken van een inaugurale rede
over "Katholicisme en Wijsgerig denken".

De H.BSers hebben hun schriftelijk examen
beeindigd. Daar 't mondeling eerst 29 Juni zal
beginnen, nemen zij vacantie tot Ir Juni.



25 Mei. Janssen Wim keert weer hersteld
naar Rolduc terug.

26 Mei. Vanmiddag staan er enkele voetbal-
wedstrijden op 't programma, maar jammer ge-
noeg gaan deze niet door. Na 't diner begint er
'n malse Meiregen te vallen, die aanhoudt tot
aan de studie. Mhr. Castermans zorgt voor 'n
platenconcert, dat druk bezocht wordt. Na 't
souper maken we onze tradionele wandeling
naar 't veldkapelletje.

27 Mei. Eerste van de drie Kruisdagen. In
processie trekken we door de gangen en over de
cour en bidden de Litanie van Alle Heiligen.

28 Mei. Rolduc beleeft wederom een belangrijk
muziek-evenement. Het Stedelijk Orkest van
Maastricht, dat om 8 uur een uitvoering geeft
voor de Culturele Kring "Het Land van Rode",
geeft om half zes een concert voor de jongens
onder leiding van Paul Hupperts. In de con-
certbak is een verhoging aangebracht om de
muziek beter tot haar recht te doen komen. De
keuze van de stukken is van dien aard, dat ook
ons jeugdig publiek van deze gevoelvolle, ar-
tistieke uitvoering kan genieten. De Directeur
dankt in 'n korte toespraak 't M.S.O. voor deze
prachtige avond.

Om acht uur speelt 't zelfde Orkest, nu onder
leiding van Henri Hermans en met medewerking
van Mevr. Lotty Wackers-Haas, aan de piano.
't Programma is thans aan de zwaardere kant.
Mhr. van Cau spreekt 'n dankwoord uit en over-
handigt bloemen aan de pianiste.

29 Mei. Wij sluiten de kruisdagen met de
processie over de neutrale weg en door 't bos-
quet.

Nederland gaat weer stemmen, vandaag voor
de verkiezing van de leden der Provinciale
Staten. Laat in de avond zijn de resultaten be-
kend. In Limburg verwierf de K.V.P. 39 zetels;
de P. v. d. A. 4 zetels; de Communisten z
zetels. Onze leraar J. J. Jongen werd gekozen
in de Kieskring Heerlen als lid van de Staten.

]0 Mei. Hemelvaart. De Hoogmis is om tien
uur en wordt opgedragen door Mgr. Dr. J. van
Gils, oud-leraar van Rolduc. Dit is de vervul-
ling van een belofte, die de doctor reeds in '43,
bij zijn Gouden Priesterfeest, deed aan den Di-
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recteur van Rolduc en waaraan tot nu toe nog
niet kon worden voldaan. Wij wensen Dr. van
Gils welkom op Rolduc, dat hem zo nauw aan
het hart ligt en waarover hij zo vaak schreef. in
dit Jaarboek.

MGR. DR. J. VAN GILS

Na de Hoogmis organiseert de Missiever-
eniging een bijeenkomst in de aula minor, die
een speciale vermelding verdient. De M.V. heeft
namelijk de durf gehad een Frans spreker uit te
nodigen, namelijk Leopold Levaux, Professor
aan de Universiteit van Luik. In een prachtige,
goed te volgen "discours" sprak Prof. Levaux
over zijn vriend "le Père Lebbe, un saint, un
génie et un héros de la résistance chinoise".

Voor 't eerst verschijnt vandaag, in een ge-
drukte oplage, 't contact-blad van de Rolducse
gemeensçhap: Van Roda's Eigen Erf.



JI Mei. Sluiting van de Meimaand. In 't Lof
hernieuwt de Directeur de opdracht van Rolduc
aan Maria.

Vanmiddag gaat Willy Wijfels naar 't Zie-
kenhuis in Kerkrade voor 'n blindedarmoperatie.

I Juni. H. Hart-maand. Een H. Hartbeeld
staat voor de ingang van de crypte, omgeven
door 'n schat van bloemen.

MINOR II-LIMBURGIA

2 Juni. Regen en wind verhinderen de voet-
bal-wedstrijden, die vanmiddag op 't program-
ma staan. Na 't souper is 't weer beter. Minor II
verslaat Limburgia en is dus kampioen van de
tweede klas. Kl. Rolduc speelt een enthousi-
aste match tegen Sparta III, die eindigt met
gelijk spel.

4 Juni. Om half twaalf vertrekt een bus met
't Rolducse Elftal naar Sittard, waar de ver-
schillende College-Elftallen hun krachten zullen
meten. In alle opzichten een goed geslaagde
sportdag, waarvan men 't verslag vindt in de
voetbal-rubriek.

Dezer dagen bereikte ons het bericht, dat na
een kortstondige ziekte te Megen overleden is op
I Mei onze oud-leerling, de Grootedelachtbare
Heer W. C. C. J. Kipp, die van 1879-1885 te
Rolduc studeerde. De overledene was oud-Lid
van de Gedeputeerde Staten der Provincie
NoordeBrabant, Ridder in de Orde van den
Nederlandsen Leeuwen Syndicus Apostolicus
der Paters Minderbroeders te Megen. R.I.P.

De missievereniging houdt een vergadering in
't kader van de Indië-week.

9 juni. Pinksteren. Om tien uur wordt een
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plechtige Hoogmis opgedragen, waaronder Mhr.
Zuylen met zijn Koor de prachtige "Missa
undecima" zingt van M. Haller.

Voor het diner wordt de laatste bekermatch
gespeeld tussen Pantarei en Sparta. Velen
hebben 'n stille hoop dat Sparta, voor de laatste
keer, de eer zal hebben de beker te winnen.
Maar 't lukt niet. In een rumoerige wedstrijd,
waarvan het einde nog rumoeriger is, weet
Pantarei te winnen met 4-1. (onverdiend en
onrechtvaardig zeggen de Spartanen).

Na de Vespers gaan de Zuid- en Midden-
Limburgers op half trimester en worden Dinsdag
voor 11 uur wederom terugverwacht.

De thuisblijvers gaan om vijf uur naar de
aula, waar de kleurenfilm Hendrik V wordt
gedraaid.

Ia juni. De schaak- en bridge-wedstrijden
gaan jammer genoeg niet door (gebrek aan deel-
nemers 1).

Om vijf uur zingen verschillende zangver-
enigingen van de gemeente Kerkrade op 't bordes
van de cour. Om negen uur is deze feestelijkheid
eerst afgelopen, die wel wat veel gevorderd heeft
van onze thuisblijvers.

Ir. Jos Cuypers, oud-leerling van Rolduc en
architect van ons huis viert zijn 85ste verjaardag.
Mhr. Provisor gaat persoonlijk naar Roermond
om de gelukwensen van Rolduc over te brengen
aan den Jubilaris.

II juni. Tegen IIuurverschijnendevacantie-
gangers weer op Rolduc.

IJ juni. 't Gymnasium begint met de monde-
linge eindexamens. De gecommiteerden zijn:
Dr. P. Groeneboom, oud-hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit van Groningen; Dr. C. A. F.
van Dam, hoogleraar a.d. Gemeente-universiteit
te Amsterdam; Dr. J. Droste, hoogleraar a.d.
Rijksuniversiteit te Leiden; Dr. E. C. J. Mohr,
hoogleraar a.d. Rijksuniversiteit te Utrecht.

I4 juni. We ontvangen 't overlijdensbericht
van onzen oud-leerling J. H. Vincken (1921-
1928), ontvanger van de Gemeente Wittem.
R.I.P.

Van het Gymn. afd. A. slagen 5 candidaten,
terwijl een candidaat wordt afgewezen en met
twee het examen wordt voortgezet.



IS Juni. Te Roermond ontvangen verschil-
lende oud-leerlingen de H. Wijding van het
Subdiaconaat.

Van de twee "herexamens" slaagt een
candidaat.

I6 Juni. Een groep oud-leerlingen, voorname-
lijk studenten van Utrecht, is naar Rolduc ge-
komen om een voetbalwedstrijd te spelen tegen
't Rolduc's Elftal. Rolduc wint met 5-0.

PROF. DR. H. VAN LAER

IJ Juni. De Sint Radboudstichting heeft
Dr. P. H. van Laer, priesterleraar aan het
Bissch. College van Roermond benoemd tot
bijzonder hoogleraar in de Thomistische wijs-
begeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Van
harte Proficiat.

Van de tweede groep - de afd. B - slagen
3 candidaten; met een candidaat wordt 't
examen voortgezet.

Vanmiddag wordt de generale repetitie gehou-
den voor de opvoering van Lucifer. Een gebeur-
tenis waarbij 92 jongelui betrokken zijn.

Te Nijmegen slaagt Mhr. Heijnen voor 't
doctoraal examen Ned. Taal en Letterkunde.
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I9 Juni. Op zeer intieme wijze vieren we 't
Directeursfeest. Na de Hoogmis defileert de
jeugd voor den Directeur; dan volgt 't feest-
diner met de traditionele toespraken en 'n goed
verzorgd menu. Om half vijf heeft dan de ge-
beurtenis van de dag plaats, de opvoering van
Lucifer.

Spel, zang en enscenering mogen in alle opzich-
ten geslaagd heten. Wij verwijzen naar het ver-
s]ag in dit Jaarboek.

Wij ontvangen het Rolduc's Jaarboek 1943-
1944; op hoog bevel hadden we de uitgave
hiervan onder de oorlog moeten stop zetten.



20 juni. Sacramentsdag. Wederom gaat Luci-
fer in de aula, nu voor ouders en familieleden
van onze leerlingen, ten bate van de getroffen
kerken van ons Bisdom. Ook deze opvoering
wordt een groot sUcces. Pastoor Honée dankt
aan het einde van de avond allen, zowel hen,
die uit alle hoeken van Limburg gekomen zijn
en zo hun steentje bijdragen voor de zwaar ge-
troffen kerken als ook hen, die deze avond aan-
boden.

22 juni. De overgangsexamens naderen. Van-
daag wordt de examenrooster bekend gemaakt.
Van nu af aan zullen alle studies verplichtend
zIJn.

23 juni. Sacramentsprocessie, die in de oor-
logsjaren niet heeft plaats gehad. Dus voorde
meeste leerlingen een gebeurtenis die zij voor
't eerst meemaken. Op 't voorplein, bij de in-
gang van Klein Rolduc, is een altaar geplaatst,
waar een H. Mis wordt opgedragen. Gelukkig
blijft 't weer goed. Daarna trekken we biddend
en zingend in de processie mee naar Kerkrade.

't Rolduc's hockey-team speelt tegen een
elftal van oud-leerlingen en wint.

24 juni. Jour des jeux. Heel de dag staat in
't teken van de sport. De belangstelling voor en
de deelname aan de verschillende spelen is zeer
groot. Na het Lof worden de behaalde prijzen, die
buitengewoon in de smaak vallen, uitgedeeld
door den Directeur. De dag wordt besloten met
een bekermatch tussen Limburgia en Minor Il.

Te Nijmegen overleed gisteren de Z. E. Heer
J. P. Meussen, leerling te Rolduc van 1881,--
1890 en leraar van 1894-1904. R.I.P.

26 juni. De laatste der gymnasiasten, wiens
her-examen vandaag plaats heeft, slaagt. Allen
gefeliciteerd!

27 juni. In aller ijl worden de bekerwedstrij-
den afgespeeld. Onder de wandeling komt
Sparta uit tegen Minor Il en wint.

28 juni. Feest van het H. Hart, dat we vieren
met een plechtige Hoogmis na de tweede les.
Verder is er vrij tot aan het diner.

29 juni. Feest van Petrus en Paulus en dus
een vrije dag. Onder luid applaus deelt de Pre-
fect aan 't ontbijt mede, dat alle leerlingen een
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extra rantsoen tabak of chocolade zullen ont-

vangen.
Na de Hoogmis spreekt Dr. E. Lippits, Over-

ste van de Medische Missiezusters, voor de
leden der M.V. over: "Missie-actie voor studen-
ten." Tevens wordt hiermede het verenigings-
jaar gesloten.

In de bekerfinale, die gespeeld wordt tussen
Sparta Il en Limburgia, behaalt Limburgia de
beker, terwijl Klein Rolduc kampioen wordt in
de derde klas. ,

H.B.S. A. komt vandaag onder het mes.
De deskundigen zijn: Mr. W. Merkelbach; de
Z.E.H. F. Vermeulen en C. Brakman.

30 juni. Ook vandaag viert de sport hoogtij.
't Rolduc's Elftal speelt tegen de ambtenaren
van Kerkrade en wint met 6-J. In een hockey-
match speelt de cour tegen de filosofen, die
winnen met 4-J.

's Avonds heeft een huldigingswedstrijd plaats
van Klein-Rqlduc, kampioen van de derde
klas, tegen Il Gym. Er worden bloemen aange-'
boden. Klein Rolduc is ook nu wederom de
sterkere; uitslag 4-2.

I juli. Uitslag H.B.S. A. Alle candidaten
slagen. Proficiat!

4 juli. Sinds enkele dagen zijn we weer het
slachtoffer van een soort hittegolf. Toch moet er
gewerkt worden, want de examens staan voor
de deur.

H.B.S. B. begint met het mondelinge gedeelte
van 't eindexamen. De deskundigen zijn: Ir.
J. J. H. M. Verlinden ; Mevr. Dr. J. H. H. van
der Laar-van der Meer; Dr. E. C. M. A. Batta.

De brandwèer, die practisch niet meer be-
stond na de brand van 28 November komt weer
in actie onder leiding van Mhr. Willemse uit
Kerkrade.

7 juli. Een historische dag voor Rolduc. De
tweede groep der eindexamens, H.B.S. B.,
slagen allen. Wij feliciteren hen van harte. Hier-
mede hebben we dan de laatste H. B. S.'ers
gebracht tot hun doel, het einddiploma. In de
geschiedenis van ons huis zullen zij een bijzondere
plaats innemen.

Vanmiddag hebben we vrij ter ere van Mhr.
Heijnen, die enkele weken geleden zijn docto-
raal examen gedaan heeft.



Priester- en lekenleraren nemen vanavond
officieel afscheid van Mhr. Jacobs, die Rolduc
gaat verlaten en binnenkort zijn intrek zal
nemen in het Sanatorium in Heerlen.

8 juli. De 1ste H.B.S.speelt een voetbal-
match tegen het 1ste Gymn. Tegelijkertijd is
er een platenconcert in de aula.

9 Juli. De officiele examenorde begint. De
studielust groeit met het uur. Overal ziet men
jongelui met studieboeken, zelfs in de eetzaal
en op de cour.

Ia juli. Mhr. Damen, die enige dagen geleden
uit Rome in Nederland gearriveerd is, brengt
een bezoek van enkele dagen aan Rolduc.

IJ juli. Er is geen morgenstudie. Na het
ontbijt heeft een plechtige Requiem-dienst
plaats voor overleden Directeuren en Leraren.
Daarna is het laatste examen. Intussen zijn de
vergaderingen reeds begonnen, waar de pres-
taties besproken worden van de leerlingen.

De middag wordt doorgebract met inpakken,
terwijl na het Lof een piano-recital gegeven word
door Mevr. Wackers uit Kerkrade, afgewisseld
met twee korte films.

I4 Juli. In een plechtige Hoogmis met Te
Deum danken we God voor de in dit schooljaar
ontvangen weldaden. Voor de kamers der He-
ren wachten daarna de leerlingen, in min of meer
zenuwachtige stemming, de uitslag van hun
werk af.

De muziekliefhebbers worden vandaag heel
speciaal bedacht. Na het diner geeft Mhr. Nico
Zeyen een orgelconcert en om 4 uur marcheert
de wit gepluimde Bergkapel der Domaniale Mijn
Rolduc binnen. De musici nemen plaats op het
bordes, doch al spoedig verhuizen we naar de
aula vanwege de regen. Na deze mooie, kunst-
volle uitvoering, dankt de Directeur de spelers,
die ondanks hun zware arbeid een grote liefde
bewaren voor zulk een hoogstaande kunstuiting
en hij feliciteert hen met het gouden jubileum,
dat zij binnenkort vieren. De Voorzitter der
Bergkapel feliciteert van zijn kant den Direc-
teur met zijn naamfeest en biedt hem een
mooie mijnlamp aan.

Na het Lof is Mhr. Nico Zeyen wederom aan
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het orgel en ingetogen luisteren we naar:
"Variations sur Adieu Rolduc".

Wij besluiten deze druk bezette dag met de
prijs uitdeling, die dit jaar in het teken staat van
het definitieve afscheid dat velen gaan nemen
van Rolduc. Als de gelukkigen hun prijzen in
ontvangst genomen hebben, staan allen op en
zingen we onder orkestbegeleiding: Lève Rolduc.
Lou Horbach betreedt dan het podium en spreekt
namens hen die niet meer terugkeren na de
vacantie. Dikwijls, zegt de spreker, is er misschien
verlangt naar het uur, dat nu voor ons is aan-
gebroken. Het kost schoolleven brengt nu een-
maal onaangename dingen mede. Als jongen is
men geneigd alleen die scherpe kanten te zien.
Doch als men de balans opmaakt aan het einde
van een periode als deze, dan moet iedereen toe-
geven dat het mooie, het verheffende dat Rolduc
ons gegeven heeft, het minder aangename verre
overtreft.. Dat voelen we bijzonder zuiver aan
op dit ogenblik. Voor dat alles past een woord
van dank aan Rolduc, zijn Directeur, zijn Le-
raren. Zij die gaan zullen anderen moeten laten
delen in die rijkdom, daar waar zij zullen staan
in de toekomst. Van hen die blijven verwachten
we, dat zij de oude, mooie tradities van Rolduc
zullen blijven handhaven. 't Orkest zet het
Adieu Rolduc in en wij zingen allen mede.

De Directeur treedt dan naar voren en feli-

citeert allen, geslaagden en hen die hun werk
beloond zien met prijzen, mits het resultaat
beantwoordt aan hun talenten.

Voor hen die hun best deden en niet slaagden
past een woord van troost. Als zij morgen voor
hun ouders treden, zullen zij met open oog kun-
nen zeggen ik heb gedaan wat ik kon doen. 't
Fiere dragen van deze tegenslag zal een garantie
zijn, dat zij ook de andere tegenslagen, die het
leven zeker zal brengen, moedig zullen dragen.

Geen woord van troost echter is er voor hen die

niet slaagden door eigen schuld.
Tenslotte een woord tot hen die weggaan.

Er is gevraagd dit afscheid met enige uiterlijke
plechtigheid te vieren. 't Is echter begrijpelijk
dat noch Directeur, noch Leraren, noch leerlingen

vandaag in stemming zijn dit adieu met uiterlijk
vertoon te omgeven. Want allen zien we jullie
ongaarne gaan. Een feit is echter zeker: ook al
verandert de bevolking van Rolduc, de oude,
traditionele gastvrijheid, die altijd een der
glorie-titels geweest is van ons huis, zal ook in



de toekomst blijven. Onze poorten zullen altijd
wijd openstaan voor de oud-leerlingen van deze
school. En volgens oude traditie is Oud-Rol-
ducien iedereen, drie jaar nadat hij Rolduc heeft
verlaten. Degene, die verder studeert, kan dan
zijn candidaatsexamen gedaan hebben en degene,
die niet verder studeert, kan dan een zelfstan-
dige positie verworven hebben in het maat-
schappelijk leven. Allen zullen zij welkom zijn,
hetzij op de reünies, hetzij bij andere bezoeken,
die zij brengen aan Rolduc. De Directeur ein-
digt met de bede dat Gods rijkste zegen allen
moge begeleiden, waar zij ook mogen gaan.

Na deze mooie, indrukwekkende toespraak,
wordt het "Aan U 0 Koning der Eeuwen"
gezongen.

IS Juli. Voor dag en dauw gaan de jongelui
naar het station Kerkrade-Rolduc, na nog een
laatste Adieu gezongen te hebben. De vacantie
is begonnen, Rolduc is een ogenblik leeg, doch
niet lang, want

I6 Juli arriveren een go-tal jongens om toe-
latingsexamen te doen voor de lste klas. De can-
didaten overnachten te Rolduc en vertrekken
wederom

IJ Juli om half twaalf. Intussen zijn 31 leer-
lingen aangekomen voor het toelatingsexamen
tot de Voorbereidende Klas.

Daarna komt spoedig de vacantie-rust over
Rolduc, alleen verbroken door de bedrijvigheid
die heerst rondom de herbouw van de afge-
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brande dort oir, waarmee men enige dagen ge-
leden begonnen is.

Hiermede eindigt een periode in het bestaan
van Rolduc. Men zou kunnen zeggen dat we nu
aan de derde phase beginnen:

Abdij der Augustijner-Kanunniken
Scholen van Rolduc
Rolduc, Klein Seminarie.

Ongetwijfeld eindigt hier een traditie, die
velen dierbaar was en is. Maar Rolduc knoopt
aan bij een nog oudere traditie: de abdij heeft
opvoeding en onderwijs gegeven aan haar eigen
toekomstige monniken. Rolduc zal als Klein
Seminarie van het Bisdom onderwijs en opvoe-
ding geven aan de toekomstige eigen priesters.

Vele Oud-Rolduciens zullen in het nieuwe
Rolduc niet meer vinden, wat het oude Rolduc
hun gaf. Eens zal zelfs het geslacht der Oud-
Rolduciens, zoals wij het kennen, uitgestorven
zIJn.

Wij houden ons ervan overtuigd, dat het
nieuwe Rolduc ook een mooie, gewichtige toe-
komst tegemoet gaat, laat die dan. anders zijn.
De oud-Rolduciens, dat hopen we en daar twij-
felen we niet aan, zullen ook veel sympathie
hebben voor dit nieuwe Rolduc.

En bovendien, voor eIken Rolducien, leek of
priester, zal blijven gelden het mooie woord,
dat onze Directeur, Mgr. Dr. R. Corten z.g. in
Ig08 reeds schreef: "Cest bien là ton privilège,
Rolduc: quiconque a habité sous ton toit, s'il
a le 'coeur noble, ne t'oubliera jamais." -



PRIJ SU ITD ELI N G
SCHOOLJAAR 1945-1946

Hebben met goed gevolg afgelegd:
I. Het toelatingsexamen tot de studie der PhiIosophie,

Alle leerlingen van de 6e klas van het Seminarie:

Buek Jos, van Bleyerheide (Kerkrade).
Dohmen Guus, van Kerkrade.

Hanenbergh Harry, van Heerlen.
Sprokel Nieo, van Kerkrade.

11. Het eindexamen van het Gymnasium,

de leerlingen van de hoogste klas:
Afd. A

Bergsma JooP, van Rotterdam.
Buek Jos, van Bleyerheide (Kerkrade).
Essink Jan, van Oldenzaal.
Hanenbergh Harry, van Heerlen.
Matti Jo, van Kerkrade.
van Werseh Jan, van Kerkrade.

Afd. B

Drenth Jan, van Kerkrade.
Oom en Kees, van Den Hout.
Sprokel Nieo, van Kerkrade.
Sterk Frans, van Kerkrade.

lil. Het Eindexamen van de Hogere Burgerschool afd. A.,

alle leerlingen van de hoogste klas:

van den Hoef Hubert, van Valkenburg (L.)
Hupperts Alfons, van Gulpen.
Huijts Huub, van Heerlen.
Mengelers Eddie, van Doenrade.

Penners Bob, van Heerlen.
van der Sterren Harry, van Mill.
Vaessen Karel, van Kerkrade.

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

alle leerlingen van de hoogste klas:

Duynstee Bob, van Roermond.
Jaartsveld Frans, van Groenlo.

Lamberti Joep, van Heerlen.
Leygraaf Robert, van Oosterhout.

ALGEMENE PRIJZEN
Seminarie

TWEEDE JAAR.

Wim van Kempen, van Leunen (Venray).

EERSTE JAAR.
Frans Hennissen, van Wessem.

Seminarie-Gymnasium

VIJFDE KLAS.
Denis Kallen, van Noorbeek.

VIERDE KLAS.

Paul Berger, van Terwinselen.



DERDE KLAS.

Iste Afd.

Jos. Notermans, v.an Kerkrade.

2de Afd.

Kees Ruijs, van Woerden.

TWEEDE KLAS.
Iste Afd.

Martin Brassé, van Heerlen.

2de Afd.

Jean van Loo, van Gulpen.
Theo Derks, van Overasselt.

EERSTE KLAS.
Iste Afd.

H~ns Nolet, van Warmenhuizen (N.-H.).
2de Afd.

Jan Hendrix, van Boxmeer.
Carl Brenninkmeijer, van Lichtenvoorde.

Jde Afd.

Piet Rutten, van Heerlen.
Frans Douven, van Voerendaal.
Herman van Wensen, van Breda.

Hogere BurgerschooI.

VIERDE KLAS A.

Sjef Verschuren, van Loon op Zand.
Chris Lokin, van Tilburg.

VIERDE KLAS B.

Gerrit van der Werf, van Bolsward.

DERDE KLAS.

Theo Jacobs van Weert.

TWEEDE KLAS.

Jan Senden, van Bocholtz (L.).

EERSTE KLAS.

Joseph Höppener, van Ubach over Worms.
Jacques Zijlstra, van Lindenheuvel (Geleen).
Piet van Gorp, van Dongen.

VoorbereidendeKlas.

Iste Afd.

Gerard Hamers, van Simpelveld.

2de Afd.

Jo Sterk, van Kerkrade.
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Seminarie.

TWEEDE JAAR.

Wim van Kempen, van Leunen (Venray).
Alg. pr., Je pr. kerk. gesch., re pro psych., Je

pr. ontoL, Je pr. crit., Je pr. eth., Je pr. arch.,
ze pr. sociol., 4e pro bijb. gesch.

3e verm. kerk. adm.

Gos van de Wouw, van Nederweert.

pro gew. wel., Je pro kerk. adm., ze pro ontol.,
ze pro arch., 3e pro kerk. gesch., 3e pro eth., 4e
pr. sociol.

Je verm. crit., 4e verm. psych., Se verm. bijb.
gesch.

Ben Heijnens,

Je pr. arch.,
4 verm.

Je verm. ontol., ze verm. bijb. gesch., 3e verm.
eth., 5e verm. gew. wel.

Harry Haas, van Schaesberg.

ze pr. bijb. gesch., ze pro arch., 3e pr. eth.
ze verm. crit., 3e verm. kerk. gesch., 6e verm.

ps.ych.

Piet Lemmen, van Venray.

Je pro sociol., 3e pro psych., pr. 6 verm.
Je verm. ontol., Je verm. eth., verm. arch., Je

verm. gew. weL, ze verm. kerk. adm., Se verm.
bijb. gesch.

Harry Brentjens, van Haelen.

pro gew. weL, ze pr. crit., pro 5 verm.
re verm. kerk. adm., ze verm bijb. gesch.,

3e verm. ontol., 4e verm. kerk. gesch., 6e verm.
eth.

Guus Janssen, van Roermond.

pr. gew. weL, ze pro arch., 3e pro ontol.
Je verm. psych., 3e verm. crit., 5e verm. sociol.

van Maastricht.

ze pro kerk. adm., 3e pro crit., pro

Ben Goumans, van Venray.
pr. .gew. weL, 3e pro psych.
verm. arch., 3e verm. crit., 5e verm. sociol.

Pierre Cobben, van Maastricht.
3e pro crit., pr. 5 verm.
Je verm. sociol., ze verm. psych., 4e verm.

kerk. gesch., 4e verm. ontol., 4e verm. eth.

Piet Benders, van Heerlen.

ze pro psych.
6e verm. bijb. gesch., 6e verm. eth.

George Crolla, van Valkenburg (L.).
ze pro eth.
5e verm. crit., 7e verm. gew. wel.

Frans Sampers, van Roermond.
ze pro arch.
Je verm. gew. weL, 6e verm. eth.

Gerard Kierkels, V2n Heythuizen.
ze pro arch. ""
ze verm. kerk. gesch,



Jan Teuwen, van Stramproy.
4e pro kerk. adm.
4e verm. crit., 6e verm. ontol.

Jos. de Munnik, van Bergen op Zoom.
verm. arch., ze verm. sociol., Se verm. bijb.
gesch.

Chris Bruijnen, van Grubbenvorst.
verm. arch., 7e verm. gew. wel.

Peter Wiertz, van Schaesberg.
se verm. kerk. gesch., se verm. psych., se

verm. ontol.

Ben Timmermans, van Horst.
ze verm. eth.

Jos. Spiertz, van Nieuwenhagen.
3e verm. psych.

Jheo Laudy, van Sittard.
4e verm. eth.

Piet Visschers, van Budel.

7e verm. gew. wel.

EERSTE JAAR.

Frans Hennissen, van Wessem.
Alg. pr., Ie pro bijb. gesch., Ie pro ontol., ze pro

log., ze pro arch., 3e pro kerk. gesch., 3e pr. cos-
mol., 3e pr. sociol., 3e pro kerk adm.

3e verm. biol.

Paul Beckers, van Amstenrade.'

Ie pro biol., ze pro bijb. gesch., ze pro kerk.
gesch., ze prijs cosmol., ze pro ontol., 3e pro log.

ze verm. sociol.

Jo Wilms, van Maasbracht.
Ie pr. log., Ie pro cos mol. , pr. 6 verm.
Ie verm. bijb. gesch., ze verm. ontol., ze verm.

biol., 4e verm. kerk. adm., se verm. kerk. gesch.,
se verm. sociol.

Hubert Penders, van Voerendaal.

pro gew. wel., Ie pr. kerk. muz., ze pro biol.
4e verm. cosmol., 4e verm. sociol.

Alfons Castermans, van Maastricht.

pr. gew. wel., 3e pr. ontol., pr. 4 verm.
Ie verm. log., ze verm. bijb. gesch., ze verm.

cosmol., 4e verm. bi ol.

Jan Castro, van Maastricht.
ze pr. arch., pro 4 verm.
Ie verm. kerk. gesch., 4e verm. ontol., se verm.

log., 6e verm. cosmol.

Frans Huijts, van Voerendaal.
ze pr. kerk. muz.
ze verm. log" Se verm. bijb.

Joseph Crapels, van Nuth.
ze pro kerk. muz,

gesch.
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Matthieu Knops, van Simpelveld.
pr. 6 verm.
Ie verm. kerk. gesch., Ie verm. ontol., Ie

verm. biol., ze verm. bijb. gesch., 3e verm. log.,
3e verm. cosmol.

Frans Lemmens, van Maastricht.

pro S verm.
Ie verm. cosmol., verm. arch., 4e verm. log.,

se verm. ontol., Se verm. sociol.

Jan Dings, van Tegelen.
Ie verm. gew. wel., 3e verm.

kerk. gesch.

Jo Vijgen, van Boskoop.
3e verm. ontol., 4e verm. log.,

adm.

Hein Onderdenwijngaard, van Dordrecht.
verm. kerk. muz., se verm. gew. wel.

ontol., se verm.

se verm. kerk.

Joseph Heggen, van Hoensbroek.
4e verm. gew. wel., se verm. cosmol.

Jos. Ruiters, van Kerkrade.
6e verm. bijb. gesch.

Leo Brueren, van Velden.

7e verm. gew. wel.

Seminarie-Gymnasium.

VIJFDE KLAS.

Denis Kallen, van Noorbeek.
Alg. pr., Ie pr. godsd., pro gr., pr. lat., pr. ned.,

pro fr., pr. hoogd., pro gesch., pro cult. gesch., pro
aardr.

Ie verm. eng., ze verm. nat.

Jan Pierik, van Terborg.
pro eng., pro nat. hist., pro S verm.
Ie verm. godsd., Ie verm. ned., verm. fr., verm.

scheik., ze verm. gesch., ze verm. stelk., ze verm.
an. mtk. en trigon.

Justin Offermans, van Kerkrade.
pro stelk., pr. stereom., pr. S verm.
verm. gr., Ie verm. lat., verm. aardr., ze venn.

eng., ze verm. cult. gesch.

Antoon Vercauteren, van Clinge.
pro nat., pr. scheik.
Ie verm. stelk., Ie verm. stereom., Ie verm.

an. mtk. en trigon.

Gerard Vijgen, van Ubach over Worms.
ze pro godsd.
verm. gr., ze verm. cult. gesch.

Jan Stoop, van Rotterdam.
pr. 6 verm.
Ie verm. godsd., Ie verm. gesch., Ie verm.

stelk., Ie verm. nat., ze verm. cult. gesch., ze
verm. stereom.



Hein Lau, van Schoor! (N.-H.).
Ie verm. godsd., verm. hoogd.

Frans David, van Maastricht.
Ie verm. cult. gesch., ze verm. lat.

VIERDE KLAS.

Paul Berger, van Terwinselen.
Alg. pr., pro gr., Ie pro ned., Ie pro gesch., pro

handt., ze pro godsd., ze pro aardr., ze pro stelk.,
ze pro nat., pro 6 verm.

Ie verm. fr., Ie verm. hoogd., Ie verm. scheik.,
ze verm. eng., 3e verm. meetk., 3e verm. lat.

Michel Roelofs, van Sittard.

pr. gr., Ie pro ned., Ie pro fr., Ie pro gesch., ze pro
lat., ze pro eng., ze pr. meetk.

Ie verm. aardr., Ie verm. stelk., Ie verm.
handt.

Hubert Vliexs, van Simpelveld.

pro gr., Ie pro lat., Ie pro aardr., ze pro eng.,
pro 4 verm.

Ie verm. godsd., Ie verm. nat., ze verm. fr.,
3e verm. gesch.

Wim Oomen, van Den Hout.

Ie pro meetk., Ie pro nat., Ie pro scheik.
ze verm. ned., 3e verm. godsd., 4e verm. fr.

Ben Stassen, van Weert.

Ie pro eng., ze pr. fr., pr. 5 verm.
Ie verm. lat.. ze verm. gesch., ze verm. scheik.

4e verm. ned., 4e verm. nat.

Hein Vliegen, van Kerkrade.
Ie pro stelk.
I e verm. meetk.

Matthieu Waelen, van Kerkrade.
pro hoogd.
ze verm. handt.

Frans Leijgraaf, van Oosterhout.
Ie pro godsd.
4e verm. nat.

Joseph Frantzen, van Kerkrade.
Ie verm. stelk., ze verm. nat., 3e verm. meetk.

Gerrie Goltstein, van Kerkrade.
ze verm. godsd., ze verm. hoogd.

Joseph Botterweck, van Mechelen (Wittem).
Ie verm. eng.

DERDE KLAS.
Iste Afd.

Jos. Notermans, van Kerkrade.
Alg. pr., Ie pr. godsd., pro gr., Ie pr. lat., pro

ned., pro fr., pro hoogd., pr. aardr., pro handt.
Ie verm. eng., ze verm. nat.

Joseph Knubben, van Brunssum.
pro eng., pro stelk.
verm. lat., Ie verm. hoogd., ze verm. fr.
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Jan Martens, van Hoensbroek.
ze pro lat., pro 4 verm.
ze verm. gr., ze verm. vad. gesch., ze verm.

alg. gesch., 3e verm. godsd.

Theo Jaspers, van Klimmen.
pro alg. gesch.
verm. lat., ze verm. hoogd., ze verm. vad.

gesch.

Willy Hoefnagels, van Bleyerheide (Kerkrade).
pr. meetk.
Ie verm. vad. gesch., ze verm. alg. gesch.,

ze verm. aardr.

Jo Snijders, van Kerkrade.
ze pr. godsd.
verm. lat., ze verm. eng., ze verm. handt.

Leo Verwiel, van Oisterwijk.
pr. vad. gesch.
Ie verm. fr., Ie verm. alg. gesch.

Hubert Delnoy, van Terwinselen.
pr. 7 verm.
Ie verm. godsd., Ie verm. gr., Ie venn. aardr.,

Ie verm. meetk., Ie verm. nat., Ie verm. handt.,
ze verm. stelk.

Wim Stouthart, van Eygelshoven.
Ie verm. stelk.

Joseph Douven, van Mechelen (Wittem).
ze verm. meetk.

zde Afd.

Kees Ruijs, van Woerden.
Alg. pr., pro gr., pro 5 verm.
Ie verm. fr., Ie verm. stelk., ze verm. lat.,

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

Frans van Neer, van Maastricht.
pro vad. gesch., pr. nat., pr. 4 verm.
Ie verm. gr., Ie verm. eng., ze verm. alg. gesch.,

3e verm. lat.

Rudy van Rooyen, van Amsterdam.
pro ned., pro alg. gesch., pro 4 verm.
Ie verm. handt., ze verm. vad. gesch., ze verm.

aardr., 4e verm. godsd.

Gerard Reijgersberg, van Wateringen.
Ie pr. fr., ze pro godsd., pro 4 verm.
Ie verm. lat., Ie verm. vad. gesch., ze verm. gr.,

ze verm. st elk.

Jacques Nelissen, van Beltrum.
Ie pro hoogd., pro eng.
ze verm. handt.

Hubert Claessen, van Heerlen.
pro nat., pro handt.
Ie verm. meetk.

Tonny Kerckhoffs, van Schimmert.
Ie pro godsd., Ie pro lat.



Leo van Basten Batenburg, van Tegelen.
pro meetk.
Ie verm. alg. gesch., ze verm. nat.

Léon van Neer, van Maastricht.
pro stelk.
Ie verm. godsd.

Wim Bakx, van Geertruidenberg.
Ie pro aardr.
Ie verm. hoogd.

Lodewijk van den Berg, van Sluiskil.
ze pr. lat.
Ie verm. aardr.

Fons van de Kar, van Beek (N.-Br.).
ze verm. eng., ze verm. nat., 4e verm. lat.

Theo van Ruitenbeek, van 's-Gravenhage.
ze verm. ned., ze verm. stelk.

Jan Maenen, van Heerlen.
ze verm. meetk.

TWEEDE KLAS.

1ste Afd.

Martin Brassé, van Heerlen.
Alg. pr., Ie pro kerk. gesch., Ie pr. lat., Ie pro

stelk., ze pro gr., ze pro eng., 3e pro godsd., pro 4
verm.

Ie verm. aardr., ze verm. fr., ze verm. meetk.,
<J-everm. ned.

Hendrik Bröcheler, van Vaals.

Ie pr. godsd., Ie pr. gr., Ie pro lat., Ie pr. eng.,
re pro vad. gesch., Ie pro aardr., ze pr. fr. ,
ze pro nat. hist.

Ie verm. ned., Ie verm. alg. gesch.

Arthur Crijns, van Rumpen (Brunssum).
re pr. lat., ze pr. godsd., ze pro ned., ze pro alg.

gesch., Z$')pro aardr., pro 5 verm.
Ie verm. kerk. gesch., re verm. fr. , Ie verm.

eng., Ie verm. nat. hist., ze verm. gr.

Piet van Stratum, van Horst.

re pro meetk., Ie pr. nat.hist., ze pro kerk.
gesch., ze pr. stelk., pr. 5 verm.

Ie verm. vad. gesch., ze verm. lat., 3e verm. gr.,
3e verm. alg. gesch., 3e verm. handt.

Wim Engelen, van Belfeld.

Ie pro ned., Ie pr. fr., pro 6 verm.
Ie verm. lat., Ie verm. handt., ze verm. kerk.

gesch., ze verm. eng., 4e verm. alg. gesch., 4e
verm. aardr.

F.J;ubert Notermans, van Kerkrade.
Ie pr. alg. ge3ch., pr. 8 verm.
Ie verm. gr., ze verm. godsd., ze verm. stelk.,

3e verm. lat., 3e verm. fr., 3e verm. eng., 3e verm.
nat. hist., 4e verm. vad. gesch.
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Herman Brenninkmeijer, van Lichtenvoorde.
pro 6 verm.
Ie verm. stelk., Ie verm. meetk., ze verm.

ned., 3e verm. vad. gesch., 4e verm. eng;, 5e
verm. lat.

Gerard Brenninkmeijer, van Lichtenvoorde.
pro 5 verm.
ze verm. vad. gesch., ze verm. alg. gesch., 3e

verm. godsd., 3e verm. aardr., 4e verm. meetk.

Matthieu Robbertz, van Kerkrade.
pro 4 verm.
Ie verm. godsd., 3e verm. kerk. gesch., 4e

verm. lat., 4e verm. fr.

Jo Moers, van Kerkrade.
pr. 4 verm.
verm. vad. gesch., Ie verm. aardr., verm.

meetk., 3e verm. godsd.

Paul Pötgens, van Kerkrade.
verm. kerk. gesch.

zde Afd.

Jean van Loo, van Gulpen.

Alg. pr., Ie pro gr., Ie pro fr., Ie pro eng., Ie pro
meetk., ze pr. stelk., 3e pro godsd.

3e verm. kerk gesch., 4e verm. lat.

Theo Derks, van Overasselt.

Alg. pr., ze pro ned., ze pr. eng., ze pr. alg.
gesch., pro 7 verm. .

Ie verm. kerk. gesch., Ie verm. meetk., ze
verm. godsd., ze verm. lat., 3e verm. gr., 3e verm.
nat. hist., 4e verm. vad. gesch. .

Frans Franken, van Gulpen.
Ie pr. godsd., Ie pr. alg. gesch., le pro nat.

hist., ze pro kerk. gesch., ze pro vad. gesch., 3e
pro lat., pro 4 verm.

Ie verm. aardr., ze verm. gr., ze verm. ned.,
3e verm. stelk.

Floor Garritsen, van Elten (D.).
Ie pr. kerk. gesch., Ie pr. ned., Ie pro vad.

gesch., Ie pro aardr., ze pro godsd.
Ie verm. alg. gesch., 4e verm. gr., 6e verm.lat.

Jan Uiterwijk, van 's-Gravenhage.
ze pro gr., ze pro fr., ze pro alg. gesch.
ze verm. handt., 3e verm. stelk.

Leo Habets, van Gronsveld.
ze pro lat., ze pro nat. hist.
Ie verm. gr., Ie verm eng.

Piet Obbema, van Sneek.
pro handt., pro 9 verm.
Ie verm. lat., ze verm. fr., ze verm. stelk.,

ze verm. meetk., ze verm. aardr., ze verm. nat.
hist., 3e verm. vad. gesch., 3e verm. alg. gesch.,
4e verm. godsd.

Jo Peters, van Heerlen.
I e pr. stelk., pr. 4 verm.
ze verm. vad. gesch., ze verm. alg. gesch.,

3e verm. aardr., 3e verm.meetk.,



Jan Koch, van Zuilen.
le pro lat.
3e verm. ned.

Bertie de Vries, van Bladel.
ze pr. kerk. gesch.
4e verm. godsd.

Guus Wouters, van Limmel
4e pr. lat.
ze verm. fr.

(Maastrich t).

Jos. Stassen, van Weert.
ze pro meetk.

Antoon Seelen, van Rijen.
pro 4 verm.
le verm. eng., le verm. stelk., 4e verm. fr.,

5e verm. lat.

Hans Jötten, van Spaubeek.
pro 4 verm.
le verm. ned., le verm. vad. gesch., 3e verm.

kerk. gesch., 5e verm. godsd.

Jos. Witkam, van Goes.

3e verm. lat., 3e verm. eng., 4e verm. fr.

Hubert Hermans, van Schinnen.

le verm. kerk. gesch., 3e verm. godsd.

Gerard Hartmann, van Enschedé.
le verm. fr., 4e verm. aardr.

Piet Sijpkens,' van Bussum.
verm. godsd.

Hub. Franssen, van Beek (L.)
verm. aardr.

Rudy Schnabel, van Maastricht.
le verm. handt.

Theo van de Loo, van Gennep.
4e verm. eng.

EERSTE KLAS.

1ste Afd.

Hans Nolet, van Warmenhuizen (N.-H.).
Alg. pr., le pr. godsd., le pr. vad. gesch., le pro

stelk., ze pro ned., ze pr. alg. gesch., pro 6 verm.
le verm. lat., le verm. nat. hist., le verm.

handt., ze verm. kerk. gesch., ze verm. fr., 4e
verm. aardr.

1farcel van der Heyden, van Oirschot.

le pr. lat., le pro ned., le pro aardr., ze pro
godsd., ze pro handt. ,

le verm. kerk. gesch., le verm. fr., le verm.
alg. gesch.

Henk Geurts, van Grave.

le pro kerk. gesch., le pro alg. gesch., ze pro
vad. gesch., ze pro nat. hist., pro 5 verm.

le verm. ned., le verm. aardr., ze verm.
godsd., 4e verm. fr., 5e verm. lat.
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Jan Peutz, van Heerlen.
le pro fr., le pro handt., 3e pro lat., pro 5 verm.
le verm. vad. gesch., leverm. alg. gesch., le

verm. stelk., ze verm. kerk. gesch., ze verm.
aardr.

Gerard Kuitenbrouwer, van Enschedé.

ze pro lat., ze pr. fr., ze pro alg. gesch.
ze verm. vad. gesch., 3e verm. ned., 3e verm.

nat. hist.

Henri Wolters, van Haanrade (Kerkrade).
le pro kerk. gesch.
ze verm. vad. gesch., ze verm. handt., 4e

verm. nat. hist.

Jo Schleijpen, van Wylré.
le pro k~rk. gesch.
3e verm. fr., 4e verm. godsd.

Jan KeuIers, van Geleen.

le pro nat. hist.
3e verm. aardr.

Henri Rings, van Limmel (Maastricht).
ze pro aardr.
6e verm. lat.

Jacques Senden, van Bocholtz (L.)
pro 5 verm.
ze verm. ned., ze verm. vad. gesch., 3e verm.

lat., 3e verm. alg. gesch., 3e verm. stelk.

Jan Feron, van Geleen.
le verm. godsd., ze verm. nat. hist.

Gerard van der Heyden, van Mechelen (Wittem).
ze verm. lat.

Joep Bollen, van Nijmegen.
3e verm. godsd.

Herman Rieter, van Maashees.
3e verm. handt.

Eugène Lanckohr, van Kerkrade.
4e verm. lat.

2de Afd.

Jan Hendrix, van Boxmeer.

Alg. pr., le pr. godsd., le pro bijb. gesch.,
le pro lat., pro fr., le pro stelk., ze pro ned., ze pro
aardr., ze pro nat. hist.

3e verm. alg.' gesch., 4e verm. vad. gesch.

Carl Brenninkmeijer, van Lichtenvoorde.

Alg. pr., le pr. stelk., ze pro lat., pro 6 verm.
le verm. godsd., le verm. bijb. gesch., le verm.

ned., ze verm. alg. gesch., ze verm. aardr., 4e
verm. nat. hist.

Albert Verreck, van Rimburg.

le pro ned., le pro alg. gesch., le pro aardr.,
le pro nat. hist., ze pro lat., pro 4 verm.

le verm. fr., ze verm. godsd., 3e verm. bijb.
gesch., 4e verm. handt.



Theo de Groot, van Gemert.

ze pr. godsd., ze pro vad. gesch., pro 6 verm.
re verm. lat., re verm. aardr., re verm., nat.

hist., ze verm. stelk., 4e verm. bijb. gesch., 4e
verm. alg. gesch.

Willy Berger, van Terwinselen.

ze pro bijb gesch., ze pr. handt., pro 6 verm.
re verm. ned., re verm. alg. gesch., ze verm.

vad. gesch., 3e verm. aardr., 3e verm. stelk., se
verm. lat.

Adri Vermeeren, van Dongen.

re pr. vad. gesch., re pro alg. gesch., pr. S verm.
re verm. stelk., ze verm. fr., 4e verm. godsd.,

4e verm. lat., 4e verm. ned.

Emile Curfs, van Houthem.
re pro handt.
6e verm. lat.

Alfons Peutz, van Heerlen.
pro S verm.
re verm. vad. gesch., re verm. handt., ze verm.

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

Wim Jacobs, van Heerlen.
ze verm. bijb. gesçh., 3e verm. godsd., 3e verm.

lat.

Hans Raymakers, van Eersel.
3e verm. vad. gesch., 3e verm. handt.

Wim Honée, van Meerssen.
ze verm. nat. hist.

Henk van Aalst, van Schinveld.
ze verm. handt.

Henri Canisius, van Geleen.
4e verm. aardr.

Jde Afd.

Piet Rutten, van Heerlen.

Alg. pr., re pro lat., ze,pr. fr., pro 8 verm.
re verm. godsd., ze verm. bijb. gesch., ze verm.

alg. gesch., 3e verm. ned., 3e verm. vad. gesch.,
3e verm. stelk., 4e verm. aardr., 4e verm. nat.
hist.

Frans Douven, van Voerendaal.

Alg. pr., zepr. lat., pro 7 verm.
re verm. ned., re verm. vad. gesch., re verm.

stelk., ze verm. aardr., 3e verm. bijb. gesch.,
3e verm. handt., 4e verm. godsd.

Herman van Wensen, van Breda.
Alg. pr., pro stelk., pro S verm.
ze verm. lat., ze verm. vad. gesch., ze verm.

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

Joseph Offermans, van Geleen.
re pro godsd., re pro aardr., ze pro ned., ze pro fr.,

pro 4 verm.
re verm. alg gesch., re verm. nat. hist., 4e

verm. bijb. gesch., se verm. lat.
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Eddy de Maat; van Stoppeldijk.
re pr. vad. gesch., re pro nat. hist., ze pr. bijb.

gesch., pro 4 verm.
re verm. aardr., re verm. handt., ze verm.

godsd., ze verm. alg. gesch.

Henri Dirks, van Eygelshoven.
re pro bijb. gesch., pro stelk., ze pro godsd.
ze verm. nat. hist., 3e verm.lat., 3e verm. aardr.

Tonny Schoenmaeckers, van Scharn
(Maastricht).

re pro ned., re pr. fr., 3e pro lat.

René Retera, van Spekholzerheide (l;{erkrade).
re pro handt., ze pro vad. gesch.
re verm. lat., ze verm. ned.

Johnny Simons, van Eysden.

re pro alg. gesch., ze pro aardr.
3e verm. nat. hist., 4e verm. vad. gesch.

Frans Rongen, van Schinveld.
re pr. alg. gesch.
4e verm. lat.

Leo Verwiel, van Waalwijk.
ze pr. nat. hist.
re verm. bijb. gesch.

Karel Strolenberg, van Kaalheide (Kerkrade).
re verm. stelk.

Heinie Bertholet, V. Spekholzerheide (Kerkrade).
4e verm. handt.

Hogere BurgerschooI.

VIERDE KLAS A.

Sjef Veischuren, van Loon op Zand.
Alg. pr., pr. ned., pr. org. en techno v. d. handel

en H.-rek., pr. gesch., pro aardr., pro staatsinr.,
pro fin. rek., pro scheik.

re verm. eng., ze verm. fr.

Chris Lokin, van Tilburg.
Alg. pr., pro godsd., pr. eng., pro recht V. maat-

sch. verk., pr. econ., pro gesch., pro 4 verm.
re verm. ned., re verm. fr., verm. scheik., ze

verm. staatsinr.

Gerard Weegels, van Weert.
pro hoogd.

Jules van Wijck, van Nijmegen.
pro bedrijfsh. en boekh.

Guus Prummel, van Drumpt bij Tiel.
re verm. gesch., re verm. aardr., ze verm. eng.

Adri van der Winkel, van Kotadabok (Singkep).
re verm. fin. rek., ze verm. ned., ze verm. aardr.

Lou Horbach, van Gulpen.
re verm. staatsinr., ze verm. aardr.

Henri Vullinghs, van Sevenum.
ze verm. godsd., ze verm. fin. rek.



Hubert Sprokel, van Kerkrade:
re verm. godsd.

Albert Verstraeten, van Weert.
re verm. bedrijfsh. en boekh.

VIERDE KLAS B.

Gerrit van der Werf, van Bolsward.

Alg. pr., pro stelk., pr. meetk., pro mech., pro
nat., pro econ., pr. staatsinr.

re verm. scheik., verm. nat hist.

Otto Garritsen, van Elten (D.).
pro scheik., pr. aardr., pro hoogd., pro 4 verm.
verm. gesch., verm. ned., verm. handt., ze

verm. mech.

Harry Reijnen, van Mill.
pro godsd., pro gesch., pro ned., pr. 5 verm.
verm. meetk., re verm. nat., verm. econ.,

ze verm. scheik., ze verm. staatsinr.

Wim Riksen, van Dongen.
pr. econ., pro eng., pro 7 verm.
verm. godsd., re verm meetk., re verm. aardr.,

!e verm. staatsinr., verm. ned., verm. lijnt., ze
verm. nat.

Bertus Reijgersberg, van Wateringen.
pro nat. hist.
verm. stelk., re verm. mech., ze verm. aardr.

Jaap Ruijs, van Woerden.
ze verm. mech.

DERDE KLAS.

Theo Jacobs, van Weert.

Alg. pr., pro kerk gesch., pr. meetk., pr. aardr.,
pro staatsinr., pro ned., pr. fr., pro 4 verm.

re verm. godsd., ze verm. eng., ze verm. hoogd.,
re verm. gesch.

Gerard Roelofs, van Enschedé.
pro eng., pr. handt., ze pro godsd. .
ze verm. aardr., ze verm. ned.

Cor de Jong, van Loon op Zand.

pro stelk., pro hoogd., pro 6 verm.
re verm. kerk. gesch., re verm staatsinr.,

ze verm. scheik., ze verm. handelsw., ze verm. fr.,
3e verm. godsd.

Piet de Vries, van Bladel.

re pro godsd., pro 7 verm.
re verm. nat., re verm. ned., re verm. fr., re

verm. hoogd., re verm. eng., ze verm. aardr., ze
verm. gesch.

Ad. de Jong, van Loon op Zand.
pr. kerk. gesch., pr. 5 verm.
re verm. stelk., re verm. handelsw., ze verm.

meetk., ze verm. fr., ze verm. hoogd.

Geert Leenders, van Venlo.
pr. handelsw., pro 5 verm.
ze verm. godsd., ze verm. nat., ze verm. scheik.,

ze verm. aardr., ze verm. staatsinr.
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Nico van den Hemel, van Sas van Gent.
pr. nat.
re verm. scheile, ze verm. kerk. gesch., ze

verm. stelk.

Gied van Hoorn, van Loon op Zand.
pro scheik.
ze verm. godsd., ze verm. kerk. geEch.

Gerard de Schutter, van Fijnaart.
pr. gesch.
re verm. meetk., re verm. aardr.

Frits Peutz, van Heerlen.
re verm. handt.

Jan J aartsveld, van Silvolde.
ze verm. handt.

TWEEDE KLAS.

Jan Senden, van Bocholtz (L.).
Alg. pr., re pro godsd., re pr. kerk. gesch.,

re pro nat hist., pro fr., ze pr. aardr.
re verm. eng., ze verm. nat., ze verm. ned.

Theo Bögels, van Rumpen (Brunssum).

re pro ned., ze pro stelk., ze pro meetk., pro 4
verm.

verm. fr. , ze verm. nat hist., ze verm. aardr.,
ze verm. eng.

Fons Snijders, van Kerkrade.
pro eng., ze pro meetk., ze pro hoogd.
re verm. stelk., 3e verm. nat., 3e verm. ned.

Louis Huberts, van Harderwijk.
re pr. nat., ze pr. nat. hist.
re verm. kerk gesch., re verm. hoogd., 4e

verm. aardr.

Gerard Wolsing, van Didam.
pro handt., ze pro kerk. gesch.
re verm. aardr., ze verm. godsd., ze verm.

meetk.

Kees Graaf, van Den Helder.
re pro aardr., pro 4 'verm.
re verm. kerk. gesch., re verm. ned., ze

verm. handt., 3e verm. eng.

Herman van der Werf, van Steenwijk.
re pro stelk.
re verm. kerk. gesch., 4e verm. nat.

Frans Wehkamp, van Slagharen.'
ze pro ned.
ze verm. godsd., 3e verm. aardr.

Peter Bergstein, van Kerkrade.
re pr. meetk.
4e verm. aardr.

Hans Buck, van Bleyerheide
ze pro nat.
ze verm. hoogd.

Leo Hamers, van Simpelveld.
re pr. hoogd.

(Kerkrade).



Gerard Hermans, van Venlo.
re verm. godsd., re verm. nat. hist., re verm.

aardr.

Theo Halsema, van Wehe (Leens).
3e verm. stelk., 3e verm. meetk.

Henk Smithuis, van Hengelo (0.).
re verm. kerk. gesch.

Hubert Voncken, van Badhoeve-Dorp.
ze verm. stelk.

Jo van der Leek, van Terwinselen.
3e verm. nat. hist.

André Louwers, van Vught.
4e verm. ned.

EERSTE KLAS.

Joseph Höppener, van Ubach over Worms.
Alg. pr., re pr. meetk., re pro nat. hist., ze pro

godsd., ze pro stelk., ze pro gesch., ze pro eng.,
3e pr. aardr.

ze verm. bijb. gesch., ze verm. ned.

Jacques Zijlstra, van Lindenheuvel (Geleen).
Alg. pr., re pr. bijb. gesch., re pro stelk., re pro

gesch., ze pro meetk., ze pro ned., ze pro fr., ze pro
aardr.

Piet van Gorp, van Dongen.
Alg. pr., re pro ned., re pro fr., pro eng., re pro

aardr., 3e pro meetk., 3e pro gesch.
re verm. godsd., re verm. nat hist., ze verm.

stelk.

Tonny Graat, van Boxmeer.
re pro godsd., ze pro nat., 3e pro bijb. gesch.
re verm. meetk., ze verm. aardr., 3e verm. eng.

Leo Verhey, van Didam.
ze pro bijb. .gesch., pr. 6 verm.
re verm. ned., re verm. handt., 3e

stelk., 3e verm. fr., 4e verm. godsd., 4e
meetk.

verm.
verm.

Willy Eggen, van Bleyerheide (Kerkrade).
3e pr. fr., pro 6 verm.
re verm. eng., ze verm. godsd., ze verm. meetk.,

4e verm. stelk., 4e verm. ned., 5e verm. bijb.
gesch.

Louis van Douveren, van Raalte.
ze pro stelk.
re verm. aardr., ze verm. nat. hist., 3e verm.

bijb. gesch.

Karel Kruijtzer, van 's-Hertogenbosch.
re pro handt.
3e verm. nat.hist., 6e verm. bijb. gesch.

Han Leijgraaf, van Oosterhout.
3e pro godsd.
3e verm aardr.

Willy van Roosmalen, van Maastricht.
ze pro handt.
4e verm. meetk.
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JooP Everts, van Raalte.
pro 5 verm.
3e verm. meetk., 3e verm. ned., 4e verm. stelk.,

4e verm. handt., 5e verm. godsd.

Willy Geurts, van Grave.
pro 4 verm.
4e verm. bijb. gesch., 4e verm. nat. hist., 4e

verm. aardr., 4e verm. eng.

Ben Pierik, van Terborg.
ze verm. fr. , ze verm. eng., 5e verm. handt.

Otto Hermans, van Venlo.

re verm. bijb. gesch., 3e verm.

Han Jansen, van Kloosterburen.
verm. handt., 6e verm. godsd.

Gerhard Ruiters, van Kerkrade.
ze verm. handt.

aardr.

Sjef Mulders, van Alphen (N.-Br.).
3e verm. handt.

Paul ten Doeschate, van Sevenum.
6e verm. handt.

VoorbereidendeKlas.

1ste Afd.

Gerard Hamers, van Simpelveld.
Alg. pr., re pro godsd., re pr. ned., re pr fr.,

re pr. handt., ze pr. vad. gesch., ze pr. nat.
re verm. rek., ze verm. bijb. gesch., 3e verm.

aardr.

Rudy Brenninkmeijer, van Lichtenvoorde.
re pr. bijb. gesch., re pro rek., re pro 'nat., ze

pr. godsd., ze pro ned., ze pro fr.
4e verm. vad. gesch.

Herman Drenth, van Kerkrade.

re pro aardr., 3e pro godsd., 3e pro bijb. gesch.,
3e pro rek., 3e pr. nat.

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

Frans Cremers, van Heerlen.
re pro vad. gesch., ze pro voordr., 3e pr. handt.,

pro 5 verm.
ze verm. aardr., 3e verm. ned., 4e verm. godsd.,

4e verm. rek., 5e verm. nat.

Louis Bours, van Banholt (Mheer).
3e pr. vad. gesch., 3e pr. aardr., pro 4 verm.
3e verm. godsd., 3e verm. nat., 4e verm. handt.,

5e verm. bijb.gesch.

Jean Houben, van Banholt (Mheer).
ze pro rek., ze pro aardr.
re verm. vad. gesch., re verm. nat., ze verm.

handt.

Kurt Husmann, van Vaals.
ze pro handt.
re verm. bijb.- ~esch., 3e verm. rek.



Jos. Pinckaers, van Epen (Wittem).
ze pro bijb. gesch.
3e verm. handt.

.Herman Hecker, van Mon Hort (L.).
3e pro fr.
Ie verm. aardr.

Henri van Bergen, van Horst.
3e pro ned.
se verm. fr.

Helmi Eck, van Kerkrade.
pro 4 verm.
ze verm. fr., ze verm. vad. gesch., 4e verm.

bijb. gesch., 6e verm. ned.

Eddy Goessens, van Gronsveld.
pro 4 verm.
ze verm. godsd., 3e verm. vad. gesch., 4e verm.

aardr., se verm. ned.

Nico Custers, van Graetheide (Sittard).
Ie verm. fr., 4e verm nat., se verm. vad. gesch.

Hubert Beckers, van Treebeek.
ze verm. ned., ze verm. rek., ze verm. nat.

Theo van Helvoort, van Oirschot.
Ie verm. godsd., Ie verm. ned.

Matthieu Botterweck, van Mechelen (Wittem).
Ie verm. handt., 3e verm. bijb. gesch.

Jan Driessen, van Horst.
se verm. godsd.

2de Afd.

Joseph Sterk, van Kerkrade.
Alg. pr., Ie pro vad. gesch., Ie pro nat., Ie pro

handt., ze pro bijb. gesch., ze pr. rek., ze pro
aardr., 3e pr. ned., 3e pro fr.

4e verm. godsd.

Joseph Sen den , van Bocholtz (L.).
ze pr. ned., ze pro vad. gesch., ze pro aardr.,

3e pro godsd., 3e pro nat.
ze verm. rek., 4e verm. fr.

Joseph Jongen, van Simpelveld.
ze pr. godsd., ze pro nat., 3e pro vad. gesch.
Ie verm. ned., ze verm. aardr., se verm. rek.

Naud Jaspers, van Klimmen.
Ie pro ned., 3e pro aardr., pro 4 verm.
Ie verm. godsd., ze verm. fr., ze verm. vad.

gesch., 3e verm. bijb. gesch.
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Joseph Hutschemakers, van Banholt (Mheer).

3e pro rek., 3e pro nat., pro 4 verm.
Ie verm. handt., ze verm. ned., 3e verm. aardr.,

6e verm. bijb. gesch.

Wim Janssen, van Rumpen (Brunssum). .

Ie pro godsd., 3e pro bijb. gesch.
ze verm. nat., 3e verm. rek., 6e verm. ned.

Rudy Pinckers, van Valken burg (L.).

Ie pro aardr., 3e pro handt.
3e verm. ned., se verm. bijb. gesch., 6e verm.

godsd.

Frans Wijnen, van Kerkrade.

ze pro handt., 3e pro vad. gesch.
Ie verm. voordr., '4e verm. nat., se verm. ned.

Piet Opfergelt, van Wijnandsrade.

Ie pro fr., Ie pro voordr.
4e verm. godsd.

Pierre Savelsberg, van Haanrade

Ie pro bijb. gesch., Ie pro rek.
se verm. godsd.

Johan Derks, van Overasselt.

3e pr. aardr., pro 4 verm.
Ie verm. rek., ze verm. godsd.,

4e verm. ned.

Gerard van MonHort, van Terwinselen.

Ie pro aardr.
Ie verm. vad. gesch., ze verm. bijb. gesch.

(Kerkrade).

3e verm. fr.,

Nico Neelis, van Heerlen.

ze pro fr.
ze verm. handt.

Paul Minke, van Waalwijk.
pro 4 verm.
Ie verm. aardr., Ie verm. nat., 3e verm. godsd.,

4e .verm. vad. gesch.

Jean Narinx, van Reymerstok (Gulpen).
3e verm. nat., 4e verm. vad. gesch.

Hubert Kallen, van Geleen.

se verm. fr. , se verm. vad.

Antoon Janssen, van Eersel.
Ie verm. bijb. gesch.

gesch.

Willy Jongen, van Simpelveld.
Ie verm. fr.



JAARVERSLAGEN
De Maria=:Congregaties

Daar Rolduc in dit schooljaar zijn taak weer
volgens de oude, beproefde wijze kon hervatten,
zetten ook de congregaties haar werk voort
volgens de tot 1944 gebruikelijke methode.

Als oorlogswinst van het Jaar 1944-1945
bleef iets goeds, n.l. het gebruik van ons orato-
rium als congregatie-kapel.

Bij de felle brand van 28 November werd, God-
dank, oratorium en inboedel gespaard; wel was
er nog al waterschade. Daarom hielden wij een
tijdlang onze bijeenkomst\3n in de philosophie-
kias. De geleden schade viel mede en vanaf
Februari 1946 konden wij weer terugkeren naar
het ons dIerbaar geworden oratorium.

De brand verwoestte de oude Congregatie-
kapel, die dienst deed van 1872 tot 194°. Daar
zij niet goed verduisterd kon worden, verga-
derden wij van 194° tot 1944 in de grootste

philosophie-klas. Toen in Januari 1942 het
oratorium gereed kwam, verhuisde de inboedel
van de Congregatie-kapel daarheen en werd de
oude kapel bewaarplaats.

Aan deze gelukkige omstandigheden hebben
wij het te danken, dat bijna alle schatten van
de Congregaties behouden. bleven. Daartoe
behoren de bidstoel, een cadeau uit 1880, de
mooie eikenhouten banken, gegeven door Rol-
duc in 1880, het altaar met O.L. Vrouwebeeld,
geschonken in 1883 door leden, oud-leden en
donateurs van de Congregaties, en de reliek-
houders van den H. Joannes Berchmans en den
H. Aloysius.

Het eerste schrijn werd volgens ontwerp van
architect P. Cuypers te Amsterdam in 1888
uitgevoerd door den goudsmid M. Schreyer te
Aken, dat van den H. Aloysius dateert van 19°°.



Dit bevat sinds 1929 ook een relikwie van St.
Franciscus van Assisie. Tijdens onze evacuatie
werden beide kostbare stukken opgeborgen in
de brandkast van de sacristie, die voor oorlogs-
geweld gespaard bleef.

Na deze historische bijzonderheden zullen
wij overgaan tot ons verslag.

CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE VROUW
ONBEVLEKT ONTVANGEN.

De eerste afdeling - Philosophie - telt 49
leden en heeft tot bestuur:

Prefect: Gos van de Wouw.

1ste Assistent: Theo Laudy.
2de Assistent: Ben Heynens.
1ste Raadslid: Jos Crapels.
2de Raadslid: Frans Huijts.
De Directeur van Rolduc, die de leiding heeft

van deze afdeling, sprak in zijn conferenties
over Jezus, de Zoon van Maria, aan de hand van
"Mijn Ideaal" door Neubert d'Aquin. Hij stelde
Jezus voor als het ideaal van onze liefde ten op-
zichte van Zijn Moeder en overwoog wat dit
ideaal van ons vraagt.

De tweede afdeling werd gesplitst in twee
secties op dezelfde wijze als in het voorgaande
jaar: de Seniores, omvattende de seminaristen
van de 6de, 5de en 4de klas van het Gymnasium,
en de Juniores voor de seminaristen van de
3de en de 2de klas van het Gymnasium.

Deze secties hebben samen één bestuur:
Prefect: Guus Dohmen.

1ste Assistent : Justin Offermans.
2de Assistent: Jan Billekens.
1ste Raadslid: Jan Essink.
2de Raadslid: Willy Hoefnagels.
Hun Directeur R. D. A. Deumens nam dit

jaar als programma voor de ouderen: Dichter
tot God door Maria; Nader tot God in de liefde
van een kind tot zijn Vader. Hij werkte uit, hoe
wij de inwoning van de H. Drievuldigheid in
onze ziel en die van onze medebroeders moeten

beleven, schakelde daarbij in het gewetensonder-
zoek, het Onze Vader, de gemeenschappelijke
rozenkrans, de roeping en de verering van O.L.
Vrouw volgens den Zaligen Grignion de Mont-
fort.

Deze conferenties werden zeer vruchtbaar

door beantwoording van vragen en opmer-
kingen, die hij naar aanleiding van het behan-
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delde van verschillende leden mocht ontvangen.
Bij de Juniores besprak hij de blijde en droe-

vige geheimen van de rozenkrans om de leden
het overwegen daarvan gemakkelijker te maken.

. Deze afdeling telt in haar geheel 84 leden.
In de vergadering van 22 Juni 1946 werd Justin
Offermansgekozen tot Prefect; Jan Billekens
en Willy Hoefnagels werden herkozen als be-
stuursleden.

CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE VROUW
BOODSCHAP.

De afdeling niet-seminaristen van de hoogste
klassen onzer scholen staat onder leiding van
den Directeur van Rolduc. Deze behandelde in

de bijeenkomsten het H. Misoffer, het gebed, de
meditatie en de Katholieke Actie. Er zijn 38
leden.

De tweede afdeling wordt gevormd door de
niet-seminaristen van de 4de en de 3de klas van
het Gymnasium en van de 3de klas van de
H.B.S., samen 39 leden.

Beide afdelingen hebben als bestuur:
Prefect: Luc Veeger.
1ste Assistent: Kees Oomen.

2de Assistent: Rob Leygraaf.
1ste Raadslid: Willy HuIsman.
2de Raadslid: Geert Leenders.

Directeur van de tweede afdeling was tot
aan zijn vertrek naar Rome in Februari 1946
R. D. J. Damen, die vanaf begin schooljaar
1940-1941 met veel liefde en toewijding deze
taak heeft vervuld. Steeds zullen wij met grote
dankbaarheid in onze gebeden gedenken het
vele goede dat hij voor onze Congregatie heeft
verricht.

Tot zijn opvolger werd 20 Februari benoemd
R. D. W. Meys, qie in zijn conferenties scherp
naar voren bracht de verantwoording van ons
Katholiek zijn en daarvan enkel toepassingen
uitwerkte voor het practische leven.

Wanneer wij thans terugblikken op het ver-
vlogen jaar, dan doen wij dit met een gevoel van
warme erkentelijkheid. Vooreerst, omdat wij
weer op de gewone wijze regelmatig hebben kun-
nen doorwerken, maar ook omdat wij diep over-
tuigd zijn, dat dit jaar vruchtbaar is geweest
voor alle leden, dank zij de hulp en bijstand van
O.L. Vrouw.



In 't geheel tellen alle Congregaties samen 209
leden. Dat dit getal kleiner is dan vroeger,
komt door de bijzondere bezetting van onze
klassen. De grote verandering, die Rolduc na
dit schooljaar zal ondergaan, had tot gevolg een
gering aantal leerlingen in de hoogste klassen
van de H.B.S. en een zeer sterke toevloed van
jongens naar de allerlaagste klassen. ..

Dit jaar deden 65 leden hun opdracht n.l. 4
philosophen, 38 seminaristen en resp. 9 en 14
niet-seminaristen. Dit geschiedde op 2 Februari
na een voorbereidend triduum. De feestpredi-
catie. werd gehouden door R. D. G. Hommes.
In een fijn doorvoelde toespraak toonde hij aan,
hoe het licht van O.L. Vrouw wijst naar het
Lumen gentium, Jezus Christus, ons lichtend
voorbeeld, dat O.L. Vrouw van zo nabij volgde
in het brengen van offers. Vooral komt dit uit
in het feest van deze dag. Hij vroeg van de con-
greganisten om Maria toch te willen volgen in
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haar offervaardigheid, vooral door elkaars
fouten te verdragen en goed te zijn voor elkaar.

In de loop van dit schooljaar werd onder de
congreganisten een mooi begin gemaakt met
de verspreiding van de aartsbroederschap van
Jezus' Hart in Doodstrijd en O.L. Vrouw van
Smarten, gevestigd te Jerusalem.

Wij willen dit verslag, dat het laatste zal zijn
wat betreft de Congregatie van O.L. Vrouw
Boodschap, besluiten met deze bijzondere
wens: Mogen alle congreganisten die Rolduc
verlaten steeds de warme Maria-liefde, hier ge-
leerd, als zegen en bescherming meedragen in
hun verder leven. Wij vragen hen in gebed met
ons verbonden te blijven, opdat God door Maria
het grote werk doe slagen, dat wij na de vacantie
gaan beginnen. Wij zullen hen niet vergeten
en altijd blijven insluiten in onze gebeden.

A.D.

Missievereniging "Rolduc"
Opgericht 23 Maart 1919.

Jaarverslag 1945-1946
Bestuur :

P. Visschers, Voorzitter.
J. Offermans, Vice-voorzitter.
H. Penders, Secretaris.
H. Brentjens, Penningmeester.
J. Castro

)
L. Horbach Bestuursleden.
S. Sorbi
J. Janssen, Moderator.

Met de terugkeer van het normale college-
leven te Rolduc in September 1945 kon ook
onze Missievereniging, na een gebrekkig ver-
enigingsjaar (zie jaarverslag 1944- 1945), al
haar vroegere werkzaamheden hervatten. Hier-
mee is dan ook dadelijk flink begonnen. Vol
genoegen en voldoening geven wij daarover
weer verslag aan onze leden, weldoeners, dona-
teurs en alle overigen, wier belangstelling wij bij
de voorkomende gelegenheden mochten onder-
vinden.

Intussen zijn er op allerlei wjjzen heel wat be-
richten van tegenslag uit de missiegebieden tot

ons gekomen: vermoording en jarenlange in-
ternering van vele missionarissen, verwoesting
en achteruitgang van talrijke missies. Dit alles
heeft niet nagelaten indruk op ons te maken;

. en heel in het bijzonder schrijven wij dit met
betrekking tot het missiewerk in Nederlands-
Indië. We hebben onze verantwoordelijkheid
ten aanzien van de missionering van dat over-
zeese deel van ons Nederlands Imperium in het
afgelopen jaar wel het meest op de voorgrond
doen treden: de Indië-dag, enige voordrachten
over Ned.-Indische missies, en een vaker her-
haald woord daarover in onze gewone vergade-
ringen kunnen daarvan getuigen.

Wij hebben gepoogd, temidden van de ver-
deeldheid der meningen betreffende de huidige
situatie van Indië ons standpunt te bepalen om
daaruit onze conclusies te trekken als goed
Nederlander of nauwkeuriger: als Nederlands
katholiek. "De meesten van ons - de uitzon-
deringen zijn inderdaad op de vingers van één
hand te tellen - beseffen te weinig de ver-
waarlozing van onze christelijke taak in het



verleden, en hebben evenmin oog voor onze
christelijke roeping ten opzichte van Indonesië
in de toekomst" aldus constateerde nog onlangs
een katholiek weekblad.

Zo namen wij stelling tegen de bij velen aan-
getroffen pessimistische mening, dat wij Indië
wel voor goed kwijt zullen raken, met vast te
stellen, dat ons land met en in Indië nog steeds
een taak te vervullen heeft van allergrootst
belang voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van onze blanke en gekleurde rijksgenoten al-
daar, voorts voor de geestelijke en stoffelijke
opbouw van onze eigen Nederlandse volksge-
meenschap, tenslotte voor het herstel van' orde,
rust en welvaart in de gehele wereld. Ook stelden
wij vast dat het Nederlandse gezag over Indië
nog steeds rechtmatig is ; maar wij erkenden ook
de rechtmatigheid van de nationale verlangens
en strevingen van het Indonesische volk.

Het kwam ons echter niet als voldoende voor,
dat we alleen maar als Nederlanders voor onze

Nederlandse regering hoopten, dat zij steeds
haar verantwoordelijkheid ten opzichte van
Indië zou erkennen en volgen; neen, speciaal
als katholieke Nederlanders wilden wij daarbij
goed bedenken, dat de kerstening van datzelfde
Indië nog steeds uitsluitend door de kerkelijke
leiding van het missiewerk toevertrouwd werd
aan Nederlandse missionarissen; m.a.w. aan
katholiek Nederland, en daarbij ook aan den
Nederlandsen katholieken leek. Het losmaken

van de band tussen beide landen zou tegelijk
een bedreiging- kunnen betekenen voor de mis-
sionering in Indië, omdat ook onze missionarissen
dan allerwaarschijnlijkst het land zouden moeten
verlaten tegelijk met zovele andere Nederlan-
ders en Europeanen. En zolang deze bedreiging
nog niet tot de onmogelijkheden is gaan be-
horen, kwam het er voor ons voornamelijk op aan
uit dien hoofde vooral de geestelijke geinteres-
seerdheid voor het Indonesische probleem op
te wekken en gaande te houden.

Helaas vonden wij deze zienswijze van "het
probleem Indonesië" nog niet ruim verspreid in
katholieke kringen van Nederland, terwijl wij
ze wel bevestigd vonden bij Indonesische mis-
sionarissen en in uitingen van katholieken in
Indië. Zolang het huidige probleem zijn oplos-
sing nog niet gevonden heeft, zijn wij van plan
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voort te gaan met over Indië in bovengeschet-
ste geest te blijven spreken tot onze leden, en
tot alle anderen, met wie wij op een of andere
wijze in contact staan.

Een ander punt, waarover wij in dit jaarver-
slag rapport willen uitbrengen, is het opgeno-
men of hernieuwd contact met andere missie-

clubs. Wij waren daarbij ook in de gelegenheid
met een buitenlandse (Engelse) missieliga van
studerenden in relatie te komen. Van onze ver-

eniging en haar werkzaamheden verscheen een
vrij uitvoerig bericht in het ligabulletin, terwijl
dit laatste ons geregeld op de hoogte houdt van
het leven en werken van de liga en haar ver-
schillende afdeJingen. Het is jammer, dat wij
nog geen gelegenheid vonden in onze bijeen-
komsten meer over deze en nog andere missie-
acties- van buitenlandse studenten te laten

horen. Het zou animerend zijn en misschien ook
enigermate beschamend voor onze Nederlandse
studentenwereld, speciaal de jong-studenten.

Misschien vergissen wij ons hierin, en is er
toch reeds op vele scholen missieactiviteit her-
leefd of ontstaan. Maar dan betreuren wij het
nog steeds achterwege blijven van een con-
tactblad, zoals "Garde" dat tot onder de oorlog
geweest is. Een ogenblik in het afgelopen jaar
hebben wij in tamelijk gespannen afwachting
verkeerd van een dergelijk periodiek. Er zou
n.l. een tijdschrift voor de leerlingen van katho-
lieke middelbare scholen in voorbereiding Zijn;
en met voldoening vernamen wij dat er naar
gestreefd zou worden, dat dit tijdschrift ook
plaats zou inruimen voor onze missiebeweging.
Doch tot heden bleek het tijdschrift nog niet te
kunnen verschijnen; en toch, wat verschijnt er
niet reeds geweldig veel aan week- en maand-
bladen! Onze verlangens betreffende een nieuwe
of herleefde oude "Garde" blijven dus voortbe-
staan. En wij blijven hopen, dat zij spoedig in
vervulling zullen gaan, zodat wij dan bij de
Engelse, Belgische, Franse en Spaanse studen-
ten-missie-acties niet langer achter blijven.

Te Rolduc hebben wij al enige malen gebruik
kunnen maken van het alhier verschijnende
periodiek "Van Roda's Eigen Erf". En intussen
zetten wij onze gewone werkzaamheden binnen
de vereniging ijverig voort na de flinke hervat-
ting bij het begin van het schooljaar. Alleen



hadden wij het in de eerste weken wel wat erg
druk met de tweedehandsboekhandel, dit als
gevolg van de te geringe voorraad nieuwe
schoolboeken voor de Rolducse leerlingen.
Toch konden ook toen reeds de eerste propaganda-
vergaderingen gehouden worden, en spoedig
daarna de afdelingsbesturen door verkiezingen
worden aangevuld. Vanaf dat ogenblik werden
onze vergaderingen weer geregeld gehouden.
Met het ledental ging het als van ouds weer goed,
maar het animo liet - eveneens als vanouds -
bij sommige leden nog wel te wensen over. Doch
laten wij hierover thans onze respectievelijke
verslaggevers van de gehouden bijeenkomsten
verder aan het woord komen.

Algemene Vergaderingen.

De wereld-missiezondag in October was de
dag, waarop wij ons verenigingsjaar openden;
als gasten en sprekers waren toen in ons midden
Père H. Vencken van de Witte Paters en Mhr.
A. E. Boers uit Eindhoven.

In de ochtend vergadering wees de voorzitter
in zijn inleiding er ons op, welke verplichtingen
deze na-oorlogse tijd ons oplegt t.o.V. de missies.

Wanneer we dit begrijpen - zo zei hij -'- be-
staat er ook geen gevaar, dat we missieactie
gaan beschouwen als een verpozing in onze
studie of als een noodzakelijke afleiding, maar
als een actie, die één moet zijn en één moet blij-
ven met de hoofdbezigheid van ons leven als
katholiek studerende, gebed en studie. Hij
besloot zijn toespraak met een dringende oproep
om door een degelijke missiekennis een vaste
basis te leggen voor een actieve missiegeest.

De moderator ging hier nog even op in en
wees op het concrete doel van onze missiever-
eniging en gaf de middelen aan om dat doel te
bereiken.

De spreker, de heer Boers, schilderde in beeld-
rijke taal de grote rijkdom van mogelijkheden,
die er in de jeugd ligt, deed scherp de contrasten
uitkomen tussen voorbije en toekomstige gene-
ratie en deed een hartstochtelijk beroep op ons,
jongeren, om de fakkel uit de moede handen der
ouderen over te nemen en uit te dragen over
geheel de wereld.

In de avond vergadering hield Père Vencken
een stijlvolle voordracht over de Negermarte-
laren van Oeganda, wier zaligverklaring 25
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jaar geleden heeft plaats gevonden. Na een kort
overzicht van de moeilijkheden bij de stichting
der missie in Oeganda verhaalde hij ons het
leven en de heldhaftige dood der zwarte mar-
telaren op boeiende wijze.

Als slot van het eerste gedeelte verhaalde
spreker ons van de massale opgang van Afrika
naar Christus, die van toen af aan steeds is
toegenomen. .

In het tweede gedeelte droeg Père Vencken
voor uit eigen werk in poëzie en zang, waarbij
het orkest medewerking verleende.

Om Indië - zoals we reeds boven vermeldden
-- meer in de belangstelling te plaatsen, be-
sloten we tot een groots-opgezette Indiëdag,
die op 2 December plaats vond.

Het lag in onze bedoeling het "probleem
Indië" zowel onder missionair als onder staat-
kundig aspect te laten belichten, waarvoor wij
twee deskundige sprekers uitnodigden: Pater
H. Manesse M.S.C. en de heer Max van Poll.

Voor de missie in Ned. Indië en voor de Ne-
derlandse en Indische staatkundige belangen
werd op deze dag speciaal door ons geofferd en
gebeden: de communauteitsmis, waaronder
algemene H. Communie, werd, evenals de Hoog-
mis, tot die intentie opgedragen.

Onder de Hoogmis verklaarde de moderator
de bedoeling van deze dag en spoorde ons aan
om nu en in de toekomst een meer daadwerkec
lijke en katholieke belangstelling v'oor Indië te
tonen. In de namiddag werd tot dat doel een
ieer druk bezochte' aanbidding gehouden.

In de smaakvol versierde aula sprak in de
voormiddag Pater H. Manesse, missionaris van
Java, over de betekenis van de tegenwoordige
gebeurtenissen in Ned.-Indië voor de missie.
Menselijk bezien is de toekomst somber, aldus
spreker, door de grote verliezen en schade in de
afgelopen jaren en de gebrekkige missionering
in een tijd, waarin vooral de pasbekeerde, jonge
katholieken de meeste steun nodig hadden.
De missie op Java beschikt niet meer over
geld en andere middelen om het contact met de
bevolking te onderhouden door scholen en so-
cialeinstellingen, die door Japanners, specu-
lerend op het nationalisme, in handen der Mo-
hammedanen zijn gegeven. In de buitenge-
westen is de positie gunstiger, maar deze staan
in zo'n nauwe relatie tot Java, dat van de ge-
beurtenissen op dit ejland alles afhangt.



Spreker vermeldde nog de vroeger begane
fouten in de missie-methode t.a.v. het nationa-
listisch streven, en hij meende de oplossing te
moeten zoeken in een beter aanvoelen van en
zich inleven in de Javaanse sfeer. Indië heeft
thans zijn martelaren; moge hun bloed het zaad
zijn voor een bloeiende missie.

's Avonds hield de Hoog Edel Gestrenge heer
Max van Poll, lid van de. Tweede Kamer der
Staten-Generaal, een voordracht over de staat-
kundige zijde van de gebeurtenissen in Indië.
Spreker wees er eerst op hoe Indië aanvanke-
lijk verwaarloosd was, en men zich later pas
bewust werd van de ereschuld, die men ten op-
zichte er van had.

Hieraan knoopte de heer van Poll een be-
schouwing over de verantwoordelijkheid voor
een koloniserende mogendheid, wier politiek
gericht moet zijn op de behartiging der weder-
zijdse belangen. Meer concretiserend schetste
hij ons de opbouw van de Indonesische volks-
gemeenschap, die gekenmerkt wordt door een
grote solidariteit.

Het doordringen van Westerse invloeden en
een hogere ontwikkeling van den Indonesiër
deed een drang naar zelfstandigheid ontwaken,
en terecht! Dit proces werd ontijdig verhaast
door de Japanse bezetting en hiervan is de
huidige situatie het jammerlijk gevolg. Maar
men mag een band van 350 jaar niet met één
slag van overspannen nationalistische ideologie
verbreken; Indonesië moet rijp zijn voor schei-
ding; deze mag niet plotseling plaats hebben, .

want dan valt Indonesië uit elkaar, waarbij de
aspiraties der grote mogendheden vrij spel heb-
ben. Onze taak is dus als Nederlanders de goede
ontwikkeling te steunen overeenkomstig de
principen van onze leer. .

In het tweede trimester kwam Pater H. van

Straelen S.V.D., missionaris van Japan, op 18
Febr. spreken over het huidige Japan, vooral
zijn erVaringen aldaar. Hij vertelde ons daarbij
eerst van zijn interneringstijd, vervQlgens van
de karakteristieke kenmerken van den voor ons
zo mysterieuzen Oosterling, waarbij hij slechts
enkele grepen deed uit het rijke spectrum van het
Oosterse gemoedsleven. In verband hiermee
toonde hij ons de ontzaglijke moeilijkheden van
het bekeringswerk in Japan, en het missie-
werk in Oost-Azië dat van zo groot belang
is, omdat het Oosten een grote rol zal gaan
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spelen in de toekomstige wereldgeschiedenis.
Op Hemelvaartsdag, 30 Mei, kon de voorzitter

het woord geven aan Monsieur L. Levaux, pro-
fessor aan de universiteit van Luik, die ons in

het Frans een prachtig beeld gaf van zijn vriend
Père Vincent Lebbe, den groten missionaris van
het moderne China. Hij begon met de werkwijze
van Père Lebbe te typeren als een methode, die
niet van hem, maar toch de zijne was; het was
de methode van Christus, de apostelen en de
Kerk, die hij opnieuw ontdekte en aanwendde.

Het ideaal van zijn jeugd verwezenlijkte hij
in China, waar hij Chinees werd met de Chinezen
en voorvechter van de Chinese Kerk: "Le
Catholicisme est supra-national, l'incarnation
est nationale". Omdat hij zulk een strijder voor
de Kerk van China was, was hij ook een goed
burger van het Chinese vaderland: "La Chine
aux Chinois, mais dans la lumière de Dieu; c'est
le vrai patriotisme". Dat ideaal heeft hem
steeds voor ogen gestaan en hij heeft het door-
gegeven aan zijn opvolgers; zijn zending was
er een van eeuwen.

Bij gelegenheid van de Indische missieweek
was het Pater L. Neilen S.c.]., die op 4 Juni
een spreekbeurt hield over het missiewerk op
Zuid-Sumatra, waar hij twintig jaar werkzaam
was geweest. Hij sprak ook van de ervaringen
die hij daar vooral tijdens de bezetting had op-
gedaan. Hij vertelde ons van h~t leven der in-
landers en tevens van de ellende van de inter-

nering der Europeanen, waarbij dikwijls de
trouwen aanhankelijkheid van de katholieke
inlanders voor de missionarissen een troost en

steun waren. Na de bevrijding moet er prac-
tisch opnieuw begonnen worden, ofschoon toch
vele katholieken hun geloof bewaard hebben.
De materiële zorg is onmetelijk, maar nog gro-
ter zorg geeft ons de gedachte aan de toekomst.
Er zijn nieuwe krachten nodig om de nog in le-
ven gebleven zijnde paters te vervangen. Daar-
voor verwacht de Indië-missionaris ons gebed
en ons offer.

De laatste algemene vergadering, die gehou-
den werd op de feestdag van de H.H. Petrus
en Paulus, vormde tevens de officiële sluiting
van dit verenigingsjaar. Na een beknopt over-
zicht van het afgelopen jaar door den secretaris,
verkreeg Dr. E. Lippits het woord om voor ons
de ware missiegedachte nog eens te ontwikke-
len. De belangrijke tijd waarin wij thans leven,



roept ook ons; hij brengt niet alleen interes-
sante dingen met zich meè, maar ook grote ver-
antwoordelijkheid. Missie is het hoogste en
heiligste van alle katholieken werken. Een ieder
moet naar de omstandigheden van zijn plichten
van staat aan dat werk deèlnemen. En om niet
bij de moderne techniek in het missiewerk te-
veel te veruiterlijken, moeten wij nu reeds onze
apostolaatszin verdiepen. De sympathieke spreek-
ster gaf ook nog aan van welk groot belang een
federatief verband van missieclubs in ons land
zou zIJn.

Bij zijn dankwoord wierp de voorzitter een
terugblik op het afgelopen jaar en deed hij een
dringend beroep op ons, om waar we ook zullen
komen te staan, onze plicht duidelijk voor ogen
te houden en de hulp te bieden waartoe we in
staat zijn.

De moderator nam vervolgens het woord,
waarin hij nog aan enkele missiegedachten, die
in de loop van het jaar uitvoeriger belicht kon-
den worden, opnieuw herinnerde. Hij consta-
teerde ook, dat er zijns inziens nog wat ont-
breekt aan de katholieke studerende jeugd wat
betreft besef en verantwoordelijkheid t.o.V. de
missie.

Hoewel Indië dit jaar in het brandpunt van
de belangstelling stond, waren de behandelde
onderwerpen van de algemene vergaderingen
toch van zeer uiteenlopende aard. We kunnen
de algemene vergaderingen ten zeerste geslaagd
noemen; er waren steeds uitmuntende sprekers
en de belangstelling was altijd zeer groot.

Eerste afdeling.

Wanneer we een algemene indruk moeten
geven van de activiteit, dit jaar in deze afdeling
ontplooid, <,lanmenen we te kunnen constateren,
dat deze steeds is toegenomen. Het feit, dat de
missie in de dagelijkse gesprekken steeds meer
betrokken werd, wijst hierop. Het gehalte der
lezingen was over het algemeen goed, maar het
debat kan zeker nog aan vruchtbaarheid win-
nen, wanneer men dieper op de behandelde stof
ingaat. Wij voelen nog het gemis aan een prin-
cipiële ondergrond, welke enkele jaren geleden
aan de leden werd geboden door de missiologie-
lessen, die we daarom weer gaarne op het pro-
gramma zagen geplaatst. Dan zal ook zeker een
ruim gebruik gemaakt worden van de biblio-
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theek, hetgeen dit jaar niet het geval was. Wel
werden vooral in de tweede helft van het jaar
de missietijdschriften meer gelezen. Door den
moderator werd enkele keren de kwestie "Indo-

nesië" onder verschillende aspecten duidelijk
uiteengezet.

In onze eerste vergadering werden Father
Dr. H. Ahaus, Prof. Dr. J. Schmidlin en Georges
Goyau herdacht door den voorzitter.

De andere onderwerpen, die in onze vergade-
ringen behandeld werden, waren:

Het Herenigingsprobleem
(tweemaal in verschillend opzicht).
Pater Damiaan.

Missieplicht en Missieactie.
Noorwegen als Missieland.
Inheemse religieuse kunst in de missie-
landen.

Franciscus Xaxerius, zijn leven eD persoon.
Franciscus Xaverius, zijn methode van

missionering.
De M.I.V.A.

Aan de Altaarwacht werd dit jaar door vele
leden deelgenomen en wij hopen, dat dit ook
in de toekomst zo zal blijven, want het gebed
is en blijft onze voornaamste plicht t.o.V. de
missie.

Resumerend mogen we dus gerust zeggen,
dat we, wanneer voortgebouwd wordt ~p de
resultaten van dit jaar, goede verwachtingen
kunnen koesteren voor het werk van deze afde-

ling in de toekomst.

Tweede afdeling.

Wegens het groot aantal leden moest deze
afdeling gesplitst worden in twee secties, maar
de feitelijke belangstelling der vergaderden
stemde niet altijd met hun talrijkheid overeen.

Ook hier werd te weinig gebruik gemaakt van
onze missiebibliotheek. Van het passeren van de
mappen met tijdschriften kwam in het begin
op sommige klassen maar zeer weinig terecht.
Langzamerhand echter begon de machine beter
op toeren te komen, en in de bovengenoemde
opzichten was er in de loop van het jaar een
aanmerkelijke verbetering te constateren.

Aanvankelijk vergaderden we in de rookzaal,
maar vanwege het grote rumoer van de belen-
dende speelzaal, bleek het voor sommigen on:
mogelijk om in dit lokaal een duidelijk verstaan-



bare lezing te houden. Wij verplaatsten ons
daarom maar weer naar de aardrijkskunde-
klas, waar we het gehele tweede trimester onze
vergaderingen hielden. Gelukkig konden we
in het derde trimester over de aula-minor be-
schikken, waar voor beide secties tegelijk om
de veertien dagen een vergadering werd ge-
houden.

Er zijn zeer goede lezingen gehouden, o.a.
"Leek en Missie", in het bijzonder "Studenten-
Missiebond" en "Medische Missie". Andere
lezingen, die gehouden werden handelden over:
Suriname.
Ontwikkeling van de Javamissie.
Huidige toestand in Indië.
Herenigings-kwestie.
Christelijk Oosten.
Vergeten Missiegebieden.
Communisme in China.
Missieplicht en Missieactie.
Missieplicht.

Ofschoon niet alles is verlopen zoals wij ge-
wenst hadden, hopen we toch, dat velen dichter
bij de missie gekomen zijn. Mogen zij zich de
grote verantwoordelijkheid bewust worden, die
iedereen tegenover de Kerk heeft. Wij verrijken
dan niet alleen het leven van ons zelf, maar ook
dat van anderen. Als ons verantwoordelijkheids-
gevoel toegenomen is, dan is dit jaar vrucht-
baarder geweest dan ooit.

Zoals uit beide afdelingsverslagen blijkt, is er
van onze leesbibliotheek niet voldoende ge-
bruik gemaakt, wat echter ook zijn oorzaak vond
in het feit, dat wegens de brand drie maanden
geen boeken konden worden uitgeleend. De
missieklas moest namelijk tengevoJge van de
waterschade tijdelijk ontruimd worden.

In de loop van het jaar werden enkele nieuwe
boeken aangeschaft. In verband met een reor-
ganisatie van onze uitleenbibliotheek werd voor
het komende schooljaar reeds een kaartsysteem
voorbereid. Missietijdschriften passeerden weer
regelmatig of lagen ter inzage in lees- en rook-
zalen.

De herdruk van ons Missiegebedenboekje
"Adveniat Regnum Tuum" werd dit jaar onder
handen genomen, en spoedig zal dan ook de
derde herziene druk van dit gunstig verspreide
werkje verschijnen.

De opbrengst van de tweedehandsboekhandel
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was zeer hoog. Ook werden in de loop van dit
jaar tweedehandsboeken verstuurd naar mis-
siehuizen, nI. aan de Missionarissen van het
H. Hart (Tilburg), de Oblaten van de Onbe-
vlekte Ontvangenis (Houthem), de Missiona-
rissen van de H. Familie (Kaatsheuvel), de
Missionarissen van Mill Hill (Tilburg), de As-
sumptionisten (Boxtel), de Missiën van Scheut
(Sparrendaal), de Priesters van het H. Hart
(Bergen op Zoom) en aan de Paters van den
H. Geest (Weert).

De zelateurs van het Apostolaat des Gebeds,
gesplitst in twee groepen van lagere en hogere
klassen, vergaderden weer maandelijks, waarbij
dan door den Directeur van het Apostolaats des
Gebeds de maandintenties werden besproken
en de plichten van de zelateurs zowel in het
algemeen als in het bijzonder werden behandeld.
De belangrijke plaats, die het Apostolaat des
Gebeds bij ons reeds jaren inneemt, is eerder ver-
sterkt dan verzwakt. Ook werd besloten jaar-
lijks deel te nemen aan de "Eucharistische
Zonnewijzer" .

Het aantal donateurs is nog wel bevredigend,
ofschoon er de laatste jaren weinig nieuwe zijn
bijgekomen. Langs deze weg nodigen wij dan
ook de "eindexamens" van dit jaar uit om de
banden met onze Missievereniging niet geheel
en al te verbreken.

Gezien de bijzondere plaats, die wij dit jaar
aan Indië gaven in onze actie, werd meer dan
anders de belangstelling voor de Indische Missie-
week gevraagd. De courcollecte in deze week
gehouden bracht op fI. 131,-, die aan de pen-
ningmeester van de Stichting "de Indische
Missieweek" werden overgemaakt.

De opbrengst van de collecte van de Wereld-
missiezondag bedroeg ft. 155,28. Bij testamen-
taire beschikking mocht de Missievereniging
na het overlijden van Antoon Janssen, in leven
"Kutscher" van Rolduc, een legaat ontvangen
van fI. IOD,-.

Aan vaste bijdragen en vrije giften werd dit
jaar verder besteed:

Genootschap tot Voortplanting
des Geloofs
St. Petrus Liefdewerk
Genootschap der H. Kindsheid
Indische Missievereniging
M.I.V.A.

fI.
fI.
fI.
fI.
ft.

600,-

250,-
25,-

100,-
20,-



Missie-Boeken-Actie
(Gr. Seminarie, Roermond)
Landbouwfonds (Landbouwkun-
dige Missieactie, Wageningen)
Z. H. Ex. Mgr. H. Paulissen, Ap.
Vic. van Kumasi (West-Afrika) fI.
Pater H. Vencken W.P. (Boxtel) fI.
Pater H. Manesse M.S.C. (Java) fI.
PaterH. van Straelen S.V.D. (Japan) fI.
Pater L. Neilen S. C. J. fI.

(Zuid-Sumatra)
Pater L. Kwanten S. C. J.

(Zuid-Sumatra)
Pater J. Sluysmans S. M. M.

(Port. Oost-Afrika)
Z. E. H. Pastoor E. Laudy

(Noorwegen)
Z. E. H. P. Smeets C. M.

(Brazilië)
Dr. E. Lippits, Med. Missiezusters fl.

(Imstenrade)
Voor de Missie van Timor (S.V.D) fI.

" Flores " fI.
" Scheut (Celebes,

China, Mongolië) fI.
" Nederlandse

Minderbroeders fI.
" Ned. Nieuw- fl.

Guinea (M.S.c.)

fI. 5°,-
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Voor de Medische Missiezusters

(Imstenrade)
Voor de Missie van Roeanda-

Oeroendi (W.P.)
Voor de Zweedse Missie (procure fl.

te Wassenaar)

fI. 50,-

fI. 10,-

fI. 75,-

100,-

75,-
75,-
75,-
75,-

fI. 25,-

25,-

fI. 5°,-

Betaald werd aan:
Apostolaats des Gebeds

(o.a. "Heraut" abonnementen) fl. IIo,60
Tijdschriften en bibliotheek fl. 169,52
Honoraria fI. 15°,-
Diversen fI. 82,76

TOTAAL fl. 2842,88

Gezien de mooie resultaten van het afgelo-
pen jaar willen wij God en onzen Patroon, den
H. Paulus, heel bijzonder danken voor de genade
en de bescherming die wij van Hem mochten
ontvangen. Nu wij op de feestdag van onzen
hemelsen beschermer ons jaarverslag beëindigen,
willen wij zijn bescherming dankbaar erkennen,
en hem bidden, dat hij deze bescherming ook in
de toekomst mag voortzetten. Dan zullen wij
met zijn hulp kunnen voortbouwen aan hetgeen
door onze missievereniging eens begonnen werd:
de vervulling van de bede "Adveniat regnum
tuum", Uw rijk kome.

HET BESTUUR.

Verslag van de Jeugdconferentie "H. Joannes Bosco" van
de Vereniging van den H. Vincentius te Rolduc

fI. 5°.-

Januari 1944- Januari 1946

fI. 5°,-

5°,-

100,-
100,-

100,-

100.-

100,-

Weer heeft deze conferentie een tijd van ze-
genrijke arbeid achter de rug. Ofschoon we aan
onze gezinnen niet altijd dát konden geven wat
ze soms hard nodig hadden, konden we hen
toch steeds blijven helpen met onze geestelijke
hulp.

Op 18 Januari 1944 begonnen wij het nieuwe
jaar met een vergadering waarop Aalmoeze-
nier Beel ons sprak over het verband tussen de
Vincentiusvereniging en de internationale Bid-
week.

Begin Maart werden enige nieuwe leden in
Onze confereqtie opgenomen, namenlijk: J.
Billekens, K. Oomen, C. Salemans, L. Veeger en

Th. Wortelboer. Bij de opname sprak Aalmoe-
zenier Beel over "Don Bosco", zijn leven en zijn
ideaal. Einde Maart ontving onze conferentie
van de Hoofdraad van de St. Vincentiusver-
eniging in Nederland de goedkeuring den Zeer
Eerwaarden Heer H. v.d. Mühlen het bescherm-
heerschap over onze jeugdvereniging aan te
bieden. Op Palmzondag 2 April vierde onze
conferentie haar eerste lustrum. In een intieme
feestvergadering herdachten wij de dag waarop
de St. Vincentiusvereniging op Rolduc haar in-
trede deed. Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde
Heer v.d. Mühlen, de president van de Bijzon-
dere Raad dr. Limpens, onze prefect en alle



presidenten en vice-presidenten onzer zuster-
conferenties. Bij deze gelegenheid werd aan den
Zeer Eerwaarden Heer Directeur het bescherm-

heerschap aangeboden.

Door een gelukkig toeval werd ons magazijn
in begin April met een aantal dames- en kin-
dermantels verrijkt. In deze tijd van schaarste
kwamen ze goed te pas, en weer konden we
onze armste gezinnen voorzien.

Ook dit jaar konden we alle gezinnen paas-
eieren toesturen, ondanks vele moeilijkheden.

In de eerste vergadering van het derde tri-
mester namen de leden, die in de komende
zomermaanden hun eindexamen zouden maken
en dus van Rolduc zouden vertrekken afscheid
van onze conferentie. Onder hen bevond zich

ook de secretaris W. Scholtens. Tot zijn opvol-
ger benoemde de president K. Oomen.

"Hoe moeten wij ons tonen als Vincentiaan
zowel in de gezinnen bij onze minderbedeelde
vrienden alsook op Rolduc temidden van onze
medestudenten" was het onderwerp dat Aal-
moezenier Beel ons in enige causerieën uiteen-
zette gedurende de maanden Mei en Juni.

In dit derde trimester moesten we een gezin
overgeven aan een onzer zusterconferenties om-
dat het voor ons te ver weg woonde. Tot nu toe
hadden we elke week 4 gezinnen bezocht, een
aantal dat zeer gering was vergeleken bij vroe-
gere jaren. Thans kregen we in de plaats van het
afgestane gezin twee nieuwe gezinnen, zodat er
van toen af 5 gezinnen aan onze zorgen waren
toevertrouwd.

In aansluiting op de causerieën van Aalm.
Beel sprak Meneer Timmermans ons over
"Charitas in het algemeen". Onze naastenliefde
mocht zich niet alleen uitstrekken tot onze ge-
zinnen maar we moesten ze ook dáár beoefenen

waar we er elke dag gelegenheid te over voor
hadden en wel op Rolduc. Een sympathieke
houding ten opzichte van onze minderbedeelden
toonden onze medestudenten, die het hele jaar
door brood- en aardappelbonnen beschikbaar
stelden welke steeds een buitengewone uitkomst
waren voor onze grote en echt arme gezinnen.
Dankbaar blij waren ze steeds, onze arme
vrienden, en hun dankbaarheid voor Rolduc

en haar bewoners was, zoals ze ons herhaaldelijk
vertelden, het gebed voor hun onbekende maar
met hen meelevende studenten, het gebed tot
God die toch voor hen zorgde. .
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Gedurende de grote vacantie die voor onze

conferentie na de vergadering van 4 Juli begon,
werden de gezinnen bezocht door de zuster-
conferenties. Helaas was dit niet van korte duur.

Oorlogshandelingen waren de oorzaak dat
Rolduc in September niet als vroeger kon
beginnen en zo werd ook onze conferentie ge-
dwongen rust voor geschreven. Ofschoon al onze

gezinnen gedurende onze afwezigheid wekelijks
werden bezocht door onze zusterconferenties,
bezocht onze vice-president in November toch
nog afzonderlijk de gezinnen om zich op de
hoogte te kunnen stellen van de sfeer en de

toestand aldaar na de oorlogshandelingen in de
maanden September en October. Betrekkelijk
viel alles nogal mee. Vanwege de duurte der
levensmiddelen ontving elk gezin voorlopig
25 gulden. Na enige weken moest onze vice-
president, ofschoon hij het dichtst bij onze
gezinnen woonde, toch van verdere bezoeken
afzien, aangezien de moeilijkheden bij deze
bezoeken toch te groot waren. Zodoende werd
het weer pas gelegde contact opnieuw verbroken
en lange tijd hoorden we niets meer van onze
gezmnen.

Tot September 1945 moesten we wachten,
want toen pas kon Rolduc weer normaal be-
ginnen en nog duurde het enige tijd voordat onze
conferentie haar werkzaamheden kon hervatten.

Ons magazijn en onze bibliotheek werden in
een zeer slechte toestand terug gevonden, de
financiën waren verdwenen. Enkele leden waren

niet terug gekeerd en onze geestelijke adviseur
Meneer Jansen Jos was van Rolduc vertrokken

in verband met zijn benoeming tot kapelaan.
Terstond namen we het contact met de

Bijzondere Raad weer op. Deze hielp ons uit
vele moeilijkheden. Als we weer verder wilden
werken zou ons ledenaantal echter eerst weer

op peil gebracht moeten worden. Zo kwamen

er op de eerste vergadering, die we hielden op
16 October 1945, zes nieuwe leden in onze
conferentie om met de oudere broeders het
liefdewerk van Vincentius weer onder de minder-
bedeelden voort te zetten. De nieuwe leden

waren: J. Bergsma, J. Essink, J. Castro, D.

Kallen, G. Vijgen, Fr. Leijgraaf. Bij de opname
werd door den president het doel van de ver-
eniging en de manier van werken waarop dit doel
bereikt kon worden voor de nieuwe leden alsook



voor de ouderen, daar deze zolang reeds buiten
en los van onze vereniging hadden geleefd, uit-
eengezet. Daar de bibliothecaris en de magazijn-
meester niet waren teruggekeerd droegen resp.
J. Castro en L. Veeger voor deze afdelingen zorg.

De Zeer Eerwaarde Heer Directeur stelde zich

beschikbaar om het geestelijk leiderschap op
zich te nemen. Door deze daad heeft onze

Directeur getoond dat voor hem het bescherm-
heerschap niet alleen een titel was.

Dankbaar zijn we voor zijn korte toespraken
die hij voor ons op enige vergaderingen hield en
waarin hij ons leerde geestelijke hulp te verlenen
aan álle mensen zonder onderscheid van per-
soon, omdat immers de Bron waaruit wij putten
oneindig groot is, en materiële hulp aan diegenen
die in ons oog het meest hulp behoefden.

De gezinnen waren blij ons weer terug te zien.
Elke week bezochten we 4 gezinnen. Bij de
eerste huisbezoeken bleek, dat tengevolge van
oorlog en evacuatie de mensen nogal linnen- en
ondergoed waren kwijtgeraakt. Overal wilden we
tegelijk helpen doch de president temperde onze
vurigheid. In deze slechte periode van ons
magazijn moest er nauwkeurig worden nagegaan
welk gezin het eerst in aanmerking kwam voor
hulpverlening.

Op 26 November werd de jaarlijkse collecte
in de kerk gehouden; met de opbrengst waren
we heel tevreden en we voelden dat Rolduc onze

conferentie een warm hart toedroeg.
Een moeilijke taak was voor ons dit jaar het

St. Nicolaasfeest. St. Nicolaas kon persoonlijk
niet naar de gezinnen toegaan. De pakjes
werden wel thuis bij de gezinnen bezorgd. Weer
was bet heel Rolduc dat meehielp voor een ,,6
December" bij de mensen die wij bezochten, en
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vol verwachting was dan ook hun hart toen zij
een Sint Nicolaas-pakket ontvingen en kinderlijk
blij waren deze grote mensen toen ze het pak ge-
opend hadden, blij, omdat wat zij hun kinderen
niet konden geven, anderen hun stuurden.

Onze laatste vergadering in 1945 hielden we
op 18 December. Om het contact met onze
gezinnen niet te verliezen bezochten we hen ook
gedurende de Kerstvacantie.

Ons finantieel verslag over deze laatste 2!
maand zullen we hier laten volgen:
On tvangsten :
Collecten (wekelijkse vergaderingen)
Collecte (Kerk) . . . . . . . . . . . .
Ontvangsten van Weldoeners. . . .
Ontvangen van de Bijzondere Raad.
Totaal. . . . . . . . . . . . . . . . .

Uitgaven:
Ondersteuning aan de gezinnen. . . . f 219.50

. f 59.80
. f 238.35
. f 69-45
. f 200.-

. f 567.60

Maar wat zijn geldmiddelen. Ze zijn weliswaar
onmisbaar, maar het hoofddoel onzer vereniging
is de zelfheiliging. Door onze verdieping en
zelfheiliging willen we trachten onze minder-
bedeelde broeders iets meer te geven.

Tenslotte danken wij al diegenen van wie wij
steun verkregen; moge onze dank niet hun enige
beloning zijn.

Dank vooral aan God omdat we van Hem

ontvingen wat de wereld niet kan. brengen,
omdat we van Hem onze gezinnen mochten
geven, wat de wereld zelfs niet kent, de Liefde.

Het Bestuur:
GEORGE CROLLA.
PETER WIERTZ.
KEES OOMEN.
PIET VULLINGHS.

President:

Vice-president:
Secretaris:
Penningmeester:

Academie "St. Augustinus"

Moderator: Dr. R. Huysmans.
Voorzitter: H. Haas.
Vice-voorzitter: J. Ruiters.
Secretaris: B. Heijnens.

Wanneer het anders al moeilijk is een juist
beeld te geven van de activiteit van een ver-
eniging, dan is dit zeker wel bijzonder het geval
met de beoordeling van de resultaten van onze
Philosophen-academie "St. Augustinus" in het

afgelopen jaar. In ieder geval kunnen we vast-
stellen: . ze waren onvoldoende. Maar er zijn
heel wat verklarende, misschien zelfs veront-

schuldigende factoren aan te halen. De graad van
onze tevredenheid zullen we dan moetep bepa-
len na de feitelijke prestaties afgewogen te heb-
ben tegen de eventueel mogelijke.

De resultaten waren in ieder geval onvol-
doende in quantitatief opzicht. In het begin
van het jaar waren er practisch geen lezingen,



zodat het uitvallen van een vergadering met
vreugde werd begroet. Er hoefde dan weer een
vergadering minder gevuld te worden en de
"noodagenda", bestaande uit enkele haastig
uitgewerkte improvisaties over het eerste het
beste onderwerp, voor noodgevallen gereed
gehouden, kon weer vervallen en voor een vol-
gende keer bewaard worden. Door het uitvallen
van een vergadering was er dan weer een op-
luchting en kon er voor een volgende avond een
lezing klaar zijn. Eén keer heeft Mhr. Bohnen
ons uit zo'n moeilijke situatie gered, doordat
hij een half uur voor het begin van de vergade-
ring nog bereid gevonden werd voor ons een
lezing te houden, waarvoor hier nogmaals dank!
Verder werd er nog al eens met lezingen ge-
goocheld, zodat we met een lezing twee avon-
den konden vullen. En zo sukkelden we voort

om het jaar vol en om te krijgen.
Wanneer we dit beschouwen, kunnen we

moeilijk zeggen, dat het academiejaar een vlot
verloop gehad heeft. Maar daar staat tegenover,
dat we over de lezingen, die er geweest zijn wel
tevreden mogen zijn. Over het algemeen was
de stof voldoende doorgewerkt en waren de
lezingen behoorlijk verzorgd en opgebouwd.
Wel moet er voor gezorgd worden, - en dit is
dan vooral voor de toekomstige supérieure ge-
zegd ..- dat de lezingen scherper ingedeeld wor-
den, zodat het geheel overzichtelijker wordt en
door het auditorium vruchtbaar verwerkt kan

worden. Al te dikwijls wordt vergeten dat het
gesproken woord ijler is, dan het gelezen en
daarom geheel anders en beter verzorgd dient
te worden!

Ook ontbrak de nodige afwisseling niet. In
een herdenking van N ewmans bekering werd zijl).

. hymne "Lead kindly light" vierstemmig uit-
gevoerd. Bij een lezing over Ariëns was zijn
beeld, verlicht en met bloemen versierd, in ons
midden; dat beeld, door Charles Vos uit een

oude Rolducse eiken balk gehouwen, vanuit de
duisternis van zijn gewone standplaats in het
volle licht gehaald, hebben we toen ten volle
leren waarderen. Aan de hand van lichtbeelden

werd "Maria's lofspraak in beeld en lijn" ver-
kondigd. Het volkslied, eerst in een lezing toe-
gelicht, daarna door een koortje uitgevoerd,
leerden we op zijn juiste waarde schatten. Het
tweede trimester voerde ons van de actuali-
teit van het "Nieuw Katholieke leven in een
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nieuw politiek Nederland" naar de felle tegen-
stellingen van het einde der Middeleeuwen,
ons geschilderd in Huyzinga's stijl. Daarop
volgde een cultuurhistorische beschouwing van
de Renaissance, tegen welke achtergrond ons
de figuur van Savonarola uitgebeeld werd. Het
derde trimester wijdde ons in in de geheimen van
de Vrijmetselarij en werd bijzonder actueel bij
het behandelen van het dans probleem, waar-
over in het debat noal tegenstrijdige meningen
gelanceerd werden. De laatste vergadering ble-
ven we of liever keerden we in de buurt terug en
luisterden we naar voordrachten, ernstig en
humoristisch, in de vertrouwde dialect-klanken

van alle landstreken van Limburg.
N a deze optimistische klanken dan nog een

ander zwak punt: lest best gold op de academie-
vergaderingen niet! Immers aan het debat kon
zeker nooit meer dan het predicaat matig wor-
den toegekend; en hier ligt ook weer werk voor
het volgend jaar: critisch opnemen van en
luisteren naar een lezing om er na een vrucht-
baar debat te kunnen ontwikkelen. Ideaal was

een kleine preparatie van het te behandelen
onderwerp! !

Resumerend: hoewel de quantiteit absoluut
onvoldoende was, de kwaliteit, al kon ze beter,
mocht er toch zeker zijn. Wanneer we nu in
aanm.erking nemen de ongunstige omstandig-
heden, waaronder we vorig jaar en zelfs nog
dit jaar moesten studeren, dan hoeft het ons
niet te verwonderen, dat die ook hun terugslag
deden voelen op het verloop van het academie-
jaar. Over de resultaten kunnen we, ondanks
deze ongunstige omstandigheden, niet tevreden
zijn omdat ze toch nog beter hadden kunnen
zijn. Het doorslaande argument voor dit oor-
deel is vooral het feit, dat de activiteit slechts

het werk van weinigen was.
Dan rest ons nog dank te brengen aan onzen

moderator, die na zijn ziekte als een van zijn
eerde bezigheden het moderatorschap van onze
academie weer op zich nam. Verder moeten we
onzen Directeur en Mhr. Meys bedanken voor
de bereidwilligheid, waarmee zij zich ondanks
hun drukke bezigheden over onze academie ont-
fermden.

Na dit alles nog een woord tot hen, die vol-
gend jaar de leden zullen zijn. De academie is
een ruime plaats waard in onze studie, ruimer
dan wij ze dit jaar konden geven. Ons was het



niet gegeven de academie in haar volle bloei te
zien. Daarom aan U de taak met gezamenlijke
krachten de academie de plaats te geven, die
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haar toekomt. Wij wensen U dan ook toe: op
volle toeren vooruit en beter dan wij 1

De Secretaris.

Academie "Alberdingk Thijm"
Voorzitter: JooP Bergsma.
Vice-voorzitter: Hein Lau.
Secretaris: Joep Lamberti.
Moderator: Dr. J. Boosten.

Als men een hond wil leren zwemmen, zo luidt
het oude recept, dan moet men hem midden in
het water gooien; komt hij eruit, dan kan hij
zwemmen, verdrinkt hij, dan hoeft hij het niet
meer te leren. En zo zouden we ook de Acade-

mie van het afgelopen jaar kunnen zien. We
werden er in gegooid. Waarin, dat wisten we
nauwelijks, waarheen we moesten, was ons ook
niet helemaal duidelijk. Achter ons was de gaping
van een werkloos oorlogsjaar, voor ons....
glinsterde slechts het water. Maar als we nu nog
eens het jaar overzien, dan merken we, dat het,
vooral door toedoen van onzen Moderator, die
ons door zijn juiste opmerkingen in de goede
richting hield, gelukt is, dat we na twee of drie
vergaderingen de slag te pakken hadden en ver-
der als volleerde Ac:ademie-Ieden onze tocht

voortgezet hebben. Zeker, er was verschil in de
vergaderingen, er waren zeer goede, soms ook
:-vas er een zwakkere onder, maar over het alge-
m~en kunnen we tevreden zijn, meer dan te-
vreden.

De lezingen liepen zeer uiteen; Richelieu,
More en Erasmus werden even goed behandeld als
mensen als Guido Gezelle, Dante, Beethoven e.a.
In het geheel genomen waren de lezingen uit-
stekend verzorgd en er konden dan ook 2
Thijm-penningen uitgereikt worden.

Van de improvisaties kunnen we hetzelfde
zeggen. Als onderwerpen mogen hier genoemd
worden: Het wezen van het verzet, Rolduc,
Schaepman, Padvinders, Volkslied enz. Al
werd er soms wat lang geïmproviseerd, toch
bleef het karakter van de improvisatie behouden
door het minimum aan aantekeningen en de
vrije zinsvorming.

Van de declamaties kunnen we constaterren,

dat het geen enkele maal voorgekomen is, dat
een gedicht afgerateld en gevoelloos voorge"
lezen werd. Elke keer kon men zien dat er met

zorg geprepareerd was en dat van het vroeger
vaak geopperde bezwaar: "Ik kan niet decla-
meren, ik snap zo'n dichter niet 1", geen sprake
meer was. Wij kunnen hier een verre dank bren-
gen aan "de Rederijkers" die hiervan wel de
gelukkige grondleggers kunnen genoemd worden.

Wij zijn ons terdege bewust, dat wij met dit
jaar iets af te sluiten hebben nI. de prachtige
aanvullende werking die H.RS. en Gymnasium
op heel Rolduc en vooral in onze Academie aan
elkaar gaven. Dit is nu voorbij en onze opvol-
gers mogen we misschien de goede raad geven:
Behoudt tot elke prijs de veelzijdige ontwikkeling
die de Academie moet geven; leest, als U voelt,
dat er iets mankeert, de oude verslagboeken eens
door en toetst ze aan Uw eigen jaar.

Voor ons was het een goed jaar, een leerzaam
jaar, een jaar, waarnaar wij later met trots
terug kunnen kijken, kortom een echt Rolducs
Academiejaar.

Het Bestuur.
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MISSIEZONDAG 21 OCTOBER

NEGERMARTELAREN VAN
OEGANDA

door H. Veneken W.P.

Nadat de aanwezigen door een fijn stukje mu-
ziek in stemming gebracht zijn, leidt de voor-
zitter met een kort woord Pater Vencken in
en dan staat hij ineens voor ons, scherp in zijn
witte pij afstekend tegen het grijze toneeldoek,
en hIj begint:

"Wat ik ga vertellen zal je interesseren, want
het is een heldenverhaal". En in goed proza
krijgen we de geschiedenis te horen van de reis
van 10 missionarissen vanuit Marseille naar
Oeganda. Na It jaar zwoegen en trekken met
talloze moeilijkheden van dragers, malaria,
brede rivieren, betalen van tollen, . . . . komen
ze eindelijk op de plaats van bestemming aan.
We horen hoe ze daar tenslotte erin slagen om
een missie te vestigen, weer verdreven wor-
den, maar niet zonder enkele bekeerlingen
gemaakt te hebben. En juist die bekeerlingen
zijn de vurige, de dappere gelovigen die, ondanks
bedreiging en verbod, in het geheim de Paters
blijven bezoeken. Maar het lekt uit; de jongens
- want allen zijn nog pages aan het hof -
worden betrapt en ter dood veroordeeld.

Na de pauze, waarin het orkest een oude
bekende melodie laat horen, vervolgt Pater
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Vencken zijn nu nog interessanter wordende
voordracht. We krijgen in bijzonderheden de
terechtstelling van onze martelaren te horen,
de wrede -en voor ons meestal onbegrijpelijke
houding van de negervaders, de heldhaftige en
bijna onnavolgbare moed van de jongens, de
droefheid en het heimwee naar de hemel van de

drie die vrijgesproken worden.
Dan worden allen geboeid op de brandstapel

gelegd en, nadat ze lange tijd daar biddend heb-
ben gelegen, wordt deze aangestoken; we lui-
steren doodstil naar de treffende scène van

het sterven van onze helden. .
We hebben hen bewonderd, misschien zelfs

lief gekregen en we zullen hen vereren, zeker de
jongeren onder ons, als onze voorsprekers in de
hemel.

JOOP BERGSMA

ALLERHEILIGEN
Uitgangsdag 1ste trimester

Film voorstelling
MODERN TIMES

Verkleumd en ietwat cynisch gestemd hokken
we samen achter in de onverwarmde aula. En
daar zitten we, in afwachting of het wat zal zijn.
De film begint gewoon zoals iedere andere:
eerst lichten uit, dan gesis, dan vele namen. . .
maar toen was het afgelopen met de onver-



schilligheid. Voor ons huppelde Charley over het
doek, met lichte beweging hier en daar aan de
lopende band een schroef draaiend.

Meteen zitten we er met volle aandacht in en

tot het eind weet de man met de snor, de wan-
delstok en de schoenen, die vreugde in het leven
scheppen, te boeien. In een goed gekozen af-
wisseling zien we twee grote lijnen in de film:
de eerste toont ons Charleyals arbeider in de

moderne fabriek en in andere werkplaatsen mèt
wondermachines en lopende band, de tweede,
in schrille en toch werkelijke tegenstelling, de
geschiedenis van het arme meisje. Langzamer-
hand slingeren de twee draden zich meer door-
een, totdat eindelijk Charley en het meisje elkaar
blijvend vinden. Als bijzonder goede trek van
deze film zien we de treffende uitbeelding van
- en "de niet minder felle spot op de moderne
tijden. Wantoestanden overal: in de gevangenis,
in het politiebureau, in de moderne fabriek, in de
arbeidershuizen. Overal zien we ze, soms over-

dreven, maar waar en raak. Geregeld stakingen,
politie-auto's om de 5 minuten, mechanisatie
van alles, tot den mens toe. Daarom heet deze

film "Modern Times" en we mogen er een groot
uitroepteken achter zetten!

Zo is in het kort de inhoud. Maar wat het

cachet aan de film geeft, dat zijn de malle situ-
aties die Charley schept en de even schitterende
manier waarop hij zich eruit redt: Hoe hij een
schip van stapel laat lopen, een pracht solo te
zien geeft op de rolschaats, schoonrijden vlak
langs een gevaarlijke diepte, hoe hij zich in de
gevangenis gedraagt, hoe de moderne machine
in elkaar zit en hoe zijn vrouwen hij het zich
gezellig weten te maken in het hutje met de vele
onbekende gevaren.

We zien hem nog in de gevangenis zitten,
naast de domineesvrouw met de gezellige maag-
borreltjes; we zien hem nog de pracht duik

nemen in het water van een halve meter diepte
- en zo kunnen we doorgaan. Elke minuut was
er wat anders, waarvan we de tranen in de ogen
kregen van het lachen.

Een goede film,

goed gekozen

en goed gespeeld!

KRONON.
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SINTECATHRIEN 25NOVEMBER

DURAND EN DURAND
Blijspel in 3 bedrijven.

PERSONEN

Albert Durand, advocaat. . .. Jan Dings
Albert Durand, kruidenier. .. Gos van de Wouw
Dupont, schoonvader van den

kruidenier. . . . . . . . . . . . . .. Ben Timmermans
Frans, huisknecht bij den

kruidenier. . . . . . . . . . . . . .. Henri Brentjens
Jan, meesterknecht bij den

kruidenier. . . . . . . . . . . . . .. Piet Wiertz
Louis, zoon van Dupont;

jeugdig rechtsgeleerde. . .. Piet Lemmen
Antoon, bediende bij den Hein

advocaat. . . . . . . . . . . . . . . .Onderdenwijngaard
Baron de la Haute- Tourelle Frans Sampers
Henri, zoon van den Baron Xavier Bogman
Javanon, buurman van den

kruidenier. . .. . . . . . . . . . .. Jacques Schmitz
Barbatier, beambte aan 't

Gerechtshof. ,. Matthieu Knops
Officier van Justitie ... . . .. Louis Ruland

PROGRAMMA

Toneel met medewerking van Rolduc's Orkest
o. 1. v. J. Noé

In Memoriam
Adieux à Rolduc (Orkest)

De Kalief van Bagdad - Ouverture
Het Eerste Bedrijf

speelt in de woning van den kruidenier te Passy
J. Fuçik. """""""" Valse de Concert

Het Tweede Bedrijf
speelt, daags na het eerste, in het studeervertrek

van den advocaat te Parijs
De Micheli . . . . . . . . . . . . . . .. Serenade
Max. Rhoda. .. . . . . . . . . . . .. Intermezzo

Het Derde Bedrijf
speelt in de vestibule voor de gerechtszaal in het

paleis van justitie te Parijs

Lève Rolduc (Orkest)

Boieldieu

st. Catrien. Het is de dag, waarnaar met zoveel
verlangen wordt uitgezien. Eindelijk weer eens
een dag van ontspanning en plezier, een laatste
lichtpunt voor de naderende, voor vele zo ang-
stige compositietijd.

Een goed verwarmde zaal, uitstekende mu-
ziek en . . . . eindelijk het stuk, naar welks naam
reeds zolang tevoren met man en macht gezocht
was.

Het doek gaat open en we bevinden ons reeds
midden in allerlei verwikkelingen. Het is dan
ook allerkostelijkst, waartoe de persoonsver-
wisseling van kruidenier Durand al niet aanlei-
ding geeft, ofschoon kruidenier Durand de



hoofdpersoon van het stuk vormt, is het toch

zijn schoonpapa Dupont, die keer op keer de
hele zaal doet schaterlachen, waartoe zijn zoon-
tje de "ca-ca-o-boon", die heel ijverig recepten
van buiten leert, hem door pseudo-advocaat
Durand bij gebrek aan iets anders in de hand

geduwd, niet weinig bijdraagt. Als zijn Papa dit
merkt, weet "Mr." Durand de zaak gauw even
op te helderen, want: "Bij de vele warenver-
valsingen is enige kennis van kruideniersrecep-
ten onontbeerlijk!" En Papa Dupont slikt!

Als even later de echte Mr. Durand binnen
komt, wordt de toestand voor kruidenier Du-

rand wel zeer penibel. Voor hij echter een woord
gezegd heeft, bemoeit Papa zich weer op de hem
eigen manier met de zaak en hij begint breed-
sprakige redevoeringen af te steken met het

doel dien "ordinaire kruidenier", zoals hij Mr.
Durand noemt, een heilig ontzag in te boezemen
voor de advocaten- en renteniersstand. Natuur-

lijk begrijpt deze laatste er niets van en de valse
Mr. Durand krijgt niet de gelegenheid ook maar
één woord ter opheldering te zeggen. Als Mr.
Durand door Papa Dupont een theevisite met
ingemaakte pruimen op de hals krijgt geschoven
en deze laatste zegt, dat hij de keukenmeid wel
zal sturen, begint hij zo langzamerhand enigs-
zins aan diens geestesvermogens te twijfelen.
Dupont vindt echter, dat hij het er heel goed
heeft afgebracht, maar hij is nog meer op de
kruideniersstand gebeten, als hem inplaats van
kosteloze-, kruidenierswaren mét rekening wor-
den gestuurd.
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De valse Mr. Durand kan er maar steeds niet

toe komen aan zijn schoonvader te bekennen,
dat hij de kruidenier is, terwijl dit hem juist steeds
voor grote moeilijkheden plaatst. Het zou trou-
wens ook erg moeilijk zijn om dit. Papa Dupont
aan het verstand te brengen, daar deze geen
kwaad van zijn schoonzoon, "den beroemden
advocaat" wil horen, en hij alles in diens voor-
deel uitlegt.

"De scènes van het tweede bedrijf vormen een
soort climax, welke evenwel nog niet tot de
ontknoping leidt. .Papa Dupont, "toevallig"
in Parijs gaat zijn schoonzoon "den advocaat"

eens op zijn kantoor opzoeken. Tot zijn grote
verbazing en verontwaardiging heft hij daar
weer dien "ordinaire kruidenier" aan. Mr.
Durand weet niet wat hem overkomt, wanneer
hij Dupont en zijn zoon zonder meer bezit ziet
nemen van zijn kantoor en hij zelf als een in-
dringer bijna de deur wordt uitgekeken. Zoon-
lief Dupont, hoe bedeesd hij ook is in het bijzijn
van "den groten meester", zoals pseudo-advo-
caat Durand wordt genoemd, brutaliseert den
echten advocaat en balanceert met diens porce-
lein, alsof hij er de eigenaar van is. Als de valse
advocaat dan nog komt, wordt de zaak nog
spannender. Deze laatste weet zijn neef, voor
hij het zelf weet, de deur uit te werken. "Mr."
Durand, wiens dichtader plotseling aan het
vloeien gegaan is, geeft enige staaltjes van dich-
terlijke pleitkunst ten beste, die Papa Dupont
in vervoering brengen. Deze kan dan ook niet
nalaten "den groten Meester" nog meer bij zijn
zoon op te hemelen. Op dit ogenblik verschijnt
de toekomstige schoonvader van den echten
advocaat ten tonele, die het hele zaakje (niet
zonder enige reden) "bepààld ordinair" vindt,
behalve natuurlijk zichzelf en zijn zoon. Spoedig
komt ook de echte advocaat weer terug. De
Baron, zijn schoonpapa in spé, hoopt, "Dat
zijn dochter iets van die fijne delicatèsse, hun
geslacht eigen, aan haar a.s. echtgenoot zal
over doen". Zoonlief Durand heeft tussen de

papieren van Mr. Durand iets ontdekt, dat hem
en Papa doet denken, dat ze door "Mr." Durand
bedrogen worden. Van het een komt het ander.
En Papa Dupont met aanhang, én de "waérde"
Baron met zijn pupil menen door de Durands
bedrogen te zijn. Ruzie blijft niet uit.

Zoonlief Louis neemt de ongetwijfeld dank-
bare taak op zich de zich in de kamer bevindende



breekbare yoorwerpen tot gebroken voorwerpen
te reduceren, bij welke taak Baron de la Haute
Tourelleh~m bereid willig terzijde staat. Als
Louis woede echter in een allesvernietigende
beeldenstorm dreigt te ontaarden, dempt de
Baron diens oproerige gevoelens met behulp van
een ploempot. Ondanks hun haat tegen alles
wat, naar advocaat ruikt, besluiten de aanwezi-
gen de beslissing van hun ruzie aan het gerechts-
hof over te laten. . .

In het derde bedrijf wordt pseudo- advocaat
in letterlijke en figuurlijke zin uit zijn toga ge-
peld en in zijn gewone alledaagse kruideniers-
colbertje van kruidenier tot rentenier gepromo-
yeei-d onder de door Papa Dupont gelanceerde
opmerking: "Dat een rentenier geen boeven
behoeft vrij te pleiten, en dus meer en hoger is
dan een advocaat !"

Kruidenier Durand is ondertussen ook tot

de overtuiging gekomen, dat het beter en aan-
genamer is als rentenier te leven, dan als krui-
denier te sterven, zodat hij maar van zijn zelf-
moordplannen afziet. Hij verzoent zich met
Papa Dupont, de echte advocaat verzoent zich
met den Baron, hetgeen deze laatste weer enige
hoop geeft dat hij zijn grondexploitatieplannen
toch nog zal kunnen verwezenlijken.

Zo heeft het stuk, ondankscal zijn verwikke-
lingen toch een gelukkige afloop, terwijl het

"g~peel omgeven was met een prettig spannende
's1~er. En al was het spel der s~lers niet zo bij-
zonder, daar zij zich niet zo volkomen inleefden
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in hun rollen als voor een dergelijk stuk, waarin
hoofdzakelijk karakters moeten worden uit-
gebeeld, nodig is, toch heeft het voldaan aan de
opzet, ons een gezellige middag te bezorgen.

Een woord van lof voor de werkelijk uitste-
kend verzorgde décors.

B.P.

SINTERKLAAS 6 DECEMBER

CONCERT
DOOR HET STEDELIJK ORKEST

VAN MAASTRICHT

Onder leiding van Henri Hermans

Met medewerking van
CECILE ROOVERS, sopraan

"Vol verwachting klopt ons hart. . . ."
Inderdaad, vol verwachting zagen alle be-

woners van Rolduc uit Daar 6 December. Ei

werd gefluisterd: "Maastrichts Stedelijk Or-
kest". En jawel op 5 December werd het offi~
eieel bekend gemaakt. 'n Muzikale gebeurtenis
van formaat! En al ben ik een nieuweling op het
gebied van orkest-muziek, toch wil ik proberen
iets weer te geven van de muzikale schoonheid,
waarvan wij genoten hebben. .

. Gedachtig de uitvoering vàn hetzelfde or-
kest in onze aula in 194°, toen veel van het ge-
luid verloren ging in de hoge toneelkoepel, had-
den de regisseurs het gehele toneel' voorzien
van een triplexplafond. Zou het geluid nu beter
zijn? 't Was een experiment.

Na het Wilhelmus kregen we als eerste num-
mer te horen ,,1'Italiana in Algeri" van Rossini,
waarin de blaasinstrumenten op de voorgroqd
traden in 'n mooie begeleiding der violen. Vooral
de bobosolo's verdienen vermelding. Al aan-
stonds bleek echter, dat het slagwerk te zwaar
uitkwam in verhouding tot het geluidsvolume
van de overige instrumenten, het geen een "vol-
komen" genot onmogelijk maakte. De grote
crescendo's en de-crescendo's, 't zuidelijk bloed
van den componist verradend, sleepten de toe-
hoorders mee zoals geen der volgende compo-
sities het vermocht. Ook de bezielende figuur
van den dirigent droeg er het zijne toe bij. Het
applaus toonde reeds, hoezeer het gehoor ge-
noot.

In het tweede stuk konden we Mozarts liefe-

lijke, lichte muziek beluisteren in "Serenata



Notturna" voor strijkorkest en kwartet. 't
Kwartet vertolkte Mozarts heerlijke muziek op
voortreffelijke wijze; de rest van het orkest viel
telkens bij, maar verstoorde niet de serene
sfeer die er over het geheel lag, behalve misschien
het slagwerk, dat vóór de pauze steeds opnieuw
te zeer naar voren kwam.

Nu verscheen de sopraan Mevr. Roovers op
het toneel en zong onder zachte orkestbege-
leiding met haar mooie, volle en beheerste stem
een aria uit "Die Schöpfung" van Haydn. Vooral
't kirren van het "zarte Taubenpaar" klonk nog
lang in onze oren na.

Als laatste nummer voor de pauze werd ge-
speeld de Hollandse- of Piet Hein-rhapsodie van
van Anrooy, waarin het acoustische euvel het
meest op de voorgrond trad. Hier en daar
raakte de melodie vrijwel op de achtergrond en
werd ze overstemd door het slagwerk en de
koperen blaasinstrumenten.

Dit zal ook wel de reden zijn geweest voor het
changement dat onder de pauze plaats had;
het gehele orkest verhuisde van het toneel naar
de orkestbak, 'n experiment dat m.i. echter geen
verbetering bracht. Al traden slagwerk en ko-
peren blaas instrumenten enigszins terug, iets van
de volheid van het geluid ging verloren, waardoor
vooral de violen niet meer zo goed uitkwamen.

Als eerste stuk werd nu gespeeld "Casse-
noisettes" van Tschaikowsky. In deze mooie
balletmuziek mag de "Danse des Mirlitons"
met de prachtige hobosoio's zeker wel het best
geslaagd heten.

Ook de Noorsche componist Edward Grieg
was niet vergeten. "Letzter Frühling", dat m.i.
wel een zijner mooiste liederen is, werd gezon-
gen door Mevr. Roovers. De expressieve melo-
die werd op uitstekende wijze vertolkt, waarna
zij ons nog vergaste op het gevoelvol gezongen
"Madonnakindje" van Cath. van Rennes.

"Andante Cantabile", dat hierop volgde,
was een stemmige compositie, 'n zacht melodi-
eus spel van den solo-violist, telkens bijgevallen
door het strijkorkest. Ongedwongen en met groot
gemak laat de componist hier telkens opnieuw
in rijke afwisseling hetzelfde thema horen. De
solo-violist, de heer Tyssens, toonde zijn uit-
zonderlijke virtuositeit in 't vioolspel.

Tot slot werd ten gehore gebracht de "Knights
bridge-march" van Coates, 'n mooi besluit van
de avond.
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Het applaus bewees voldoende hoe het audi-
torium had genoten van het kunstvolle spel.
De Directeur dankte den heer Henri Hermans

voor de artistieke, hoogstaande avond door zijn
gevoelvolle leiding, de gevoelvolle uitbeelding
der solisten en de gevoelvolle vertolking van
het orkest ons bereid, en sloot met de wens hen

spoedig hier weer te zien. Dat is, geloof ik, de
wens die allen koesterden na deze genotvolle
avond. G.

MARIA LICHTMIS 2 FEBRUARI

DE VREK
Komedie in vijf bedrijven van Molière,
opgevoerd door het Zuid. Limburgse Toneel

Regie: Jef. Schillings.

PERSONEN:

Harpagon, vader van Cléant
en Elise. .. . . . . . . . . . . .. Jei Schillings.

Anselmus, vader v. Valère
en Marianne.. . . . . . . . . .. Wim Schaffers.

Cléant, zoon van 'Harpagon
minnaar van Marianne,.. Jan Wouters.

Elise, dochter van Harpagon
beminde van Valère... .. Annie Engelen.

Valère, minnaar van Elise.. Jan van Heteren.
Marianne, beminde van

Cléant ... .. .. .. .. .. .. .. Lies Vorachen.
Frosine, makelaarster. . . . .. Lies Pieters.
$imon, makelaar.. . . .. .. .. Wim Schaffers (D.)
Jacob, kok en koetsier van

Harpagon .. .. .. .. .. ..,. No Bours.
La Flèche, knecht van Cléant Hub. Consten.
Claudine, meid van

Harpagon .. .. .. .. .. .. .. F. Janssen.
Brindavoine.

{lakeien v. J. Rouvroye.
La Merluche, Harpagon, J. Schillings Jr.
Commissaris van Politie. .. J. Schillings Jr. (D.)

Het stuk speelt te Parijs in het huis van Harpagon.

Nauwelijks is het doek nog maar open of
meteen ook weten wij ons geplaatst in de hoe-
pelrokken- en pruikentijd. Een eerste elegant,
gracieus en zwierig gebaar van een gepruikten
jonker, beantwoord door een dito, haast nog
eleganter gebaar van een gehoepelrokte freule,
verplaatst ons in de geest naar Frankrijk en op
onze gedachten-excursie zijn we beland in 't
milieu van een Frans aristocraat, in de echte

sfeer van de Franse etiquette.
In schrille tegenstelling met hetgeen we zo-

even zagen staat dan de vrek voor ons in zijn af-
gedragen, gore plunje, met zijn golvende witte
baard van lange, schrale sprieten. Vloekend
en tierend tegen een van zijn knechten komt hij



op; we zien hem zoals Molière hem ons heeft
willen tekenen met zijn oneindig wantrouwen,
zijn wreedheid, zijn harteloosheid, voortvloeiend
uit de vrekkigheid die zijn hele persoon en 't
leven rondom hem terroriseert . We zien hem in

de scène waarin hij zijn vrekkigheid wil verber-
gen onder zijn lijfspreuk: "Wij eten om te leven,
maar niet leven wij om te eten." Wij zien hem
handenwringend, knarsetandend en schuim-
bekkend, wanneer hij tot de ontdekking komt,
dat zijn geldkoffertje gestolen is. Alle menselijk-
heid is uit hem geweken, hij laat zich vallen en
reutelend horen we hem zeggen: "Ik sterf, ik
ben dood, ik ben begraven." We zien hem in
ál zijn hebzucht en niets dan hebzucht, wanneer
hij zijn eigendom weer terugziet, het uit de han-
den van zijn zoon grist en uitroept: "Kom
terug in mijn armen, mijn dierbaar koffertje,
mijn geld, mijn bloed, mijn hart."

En dat alles, afgewisseld door tal van komische
momenten, waar het stuk zo vol van is.

Jef Schillings, als speler en regisseur van
"De Vrek", heeft op Rolduc, met zijn critisch
aangelegd auditorium, een goed succes geoogst.
Het daverend applaus aan het eind bewees dit
duidelijk genoeg. De enkele zwakke re scènes
werden licht vergeten door het onverbeterlijke
spel van J ef Schillings zelf, alsook door de uit-
stekend gespeelde rollen van Valère, Cléante en
La Flèche. B. V.

DONDERDAG 7 FEBRUARI

PIANORECITAL
door HENRY HEYDENDAAL

a. Nocture in c
b. Etude :in E
c. Walzer in Cis
d. Fantasie - Impromptu

Eric Satie: Gymnû;pedie
Cl. Debussy: a. Reflets dans l'eau

b. Bruyères
. c. Jardins sous la pluie

M. Ravel: Pavane pour une infante défunte
de Falla: Danse rituelle du feu

(Concertvleugel: Steinway & Sons)

F. Chopin:

Vóór ieder stuk dat de heer Heydendaal
speelde gaf hij in enkele woorden weer, wat hij
persoonlijk in de compositie zag, hetgeen er
veel toe bijdroeg, om zijn emotievol en door-
leefd spel beter te kunnen volgen.

Allereerst hoorden we enige stukken van

179

Chopin, 'n dichter vol rijke fantasie, zoals de
heer Heydendaal hem noemde. In al de ten ge-
hore gebrachte composities klonk een zekere
weemoed door, die men soms het epitheton
"liefelijk" zou willen geven. Steeds voelde men
'n zekere geladen gemoedsspanning, die lang-
zaam haar hoogtepunt naderde om dan 'n uit-
barsting te doen volgen.

Niet alleen met een zeer grote technische
vaardigheid, maar ook en vooral door een ge-
voelvol spel en een doorleefde uitbeelding der
muziek wist de pianist dit alles op eminente
wijze tot uitdrukking te brengen. Bovendien
bleek de aula voor pianomuziek beter geschikt
dan voor 'n orkest uitvoering.

Na 'n korte pauze volgde 'n keuze uit de
moderne muziek, van wien 'n Spartaanse koor-
dans ten gehore werd gebracht, 'n zeer merk-
waardige, voor ons ongewone en vreemde
compositie. De werken van Debussy, die hierna
werden uitgevoerd, spraken meer tot ons. Uiter-
mate suggestief weet hij geheel de natuur in al
de rijke schakering en afwisseling, waarin ze
zich aan ons voordoet, uit te beelden in zijn
oeuvres: de windstoot, die 't wateroppervlak
rimpelt en de weerkaatste beelden doet bewegen;
de kleurenrijke heide in 't licht der avondzon;
'n regenbui, die verkwikking brengt aan 'n
bloementuin. We leefden als in 'n sprookje, waar-
uit de statige dans van Raveions echter wakker
schudde in zijn grote, plechtige compositie.

't Laatste stuk - Danse rituelle du feu van

den Spanjaard de Falla -, voorstellend 'n
inboorlingendans rond 't nachtelijk kampvuur
ter verdrijving der boze geesten, was weer zeer
suggestief. Op 'n ondergrond en cadans van de
"tam-tam" klonk de steeds enigszins variërende
dansmelodie.

Rolduc's jeugd genoot! 'n Stuk innerlijke
cultuur rijker, danken wij voor de ons geboden
fijne avond.

ZONDAG 24 FEBRUARI
Uitgangsdag 2e trimester

FILMVOORSTELLING
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ochtendblad.
St. Paul's Kathedraal
Herdershond
Klucht
Doornroosje
Aetherschi p
Visioen



"Ochtendblad" gaf ons een vlotte kijk op de
vervaardiging van een Engelse krant in oorlogs-
tijd. Luchtalarm of geen luchtalarm, de gehele
zaak werkt rustig door, bij groot gevaar zelfs in
de schuilkelder. Velen stonden wel even ver-

baasd over de snelheid bij het draaien van de
persen op volle kracht. "St. Paul's Cathedrai"
voerde ons in de Engelse geschiedenis langs de
bouwen de ontwikkeling van de kathedraal en
en gaf tevens enkele sensationele opnamen van
de Duitse luchtaanval op Londen in het begin
van de oorlog eri de grote brand die er van het
gevolg was. Vanuit Londen trokken we naar het
Noorden en volgden het interessante leven van
een "Herdershond". Een vrolijke noot bracht
"Comedie", een verkiezingscampagne tussen
twee sheriffs, die na vele humoristische toneel..

tjes eindigde met de spannende achtervolging
van een paar dieven. Het programma van deze
Zondag werd verder aangevuld met drie re-
clame-films van Philips. Onder het drietal
"Doornroosje", "Aetherschip" en "Vizioenen"
viel het eerste bijzonder in de smaak. Het was
een goede bewerking en uitbeelding van het
sprookje en vormde tevens een uitstekende
reclame.

In de kleurenfilm "Wolweverijen", waarmee
het programma van Maandagmorgen begon,
zagen we het ontstaan van het Schotse ruitje
vanaf het schaap via de verschillende verfbak-
ken en weefspoelen tot het opperkleed van den
Schotsen Hooglander. Vooral door zijn prach-
tige gekleurde landschapsopname was deze
film een bijzonder geslaagde. De twee.volgende :
"Stoom op Wielen" en "Philips in 25 jaar" vie-
len wat tegen, maar tot grote vreugde van de
hele aula kwam nog een maal het houten Doorn-
roosje op het doek kijken. Tot slot gaven de
Engelse "Waterpadvinders" een korte demon-
stratie van een installatie en van de manier

waarop zij hun volksliedjes zingen.

Dat velen die op één grote film gehoopt had-
den bij het lezen van het programma een beetje
sceptisch gestemd waren, is te begrijpen. Dat
echter na afloop geen enkel ontevreden gezicht
meer te zien was, bewijst, dat een dergelijk pro-
gramma, zolang het uitzondering blijft, wel de-
gelijk in de smaak kan vallen.

Johan.
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VASTENAVONDZONDAG

GEHEIMEN VAN SAHARA
EN SOUDAN

voordracht met kleurenfilm door
Mr. TH. REGOUT

over zijn tocht dwars door Noord-Afrika.

Vandaag hadden wij het genoegen Mr. Regout
in onze aula te kunnen begroeten, die ons aan
de hand van een door hemzelf opgenomen film
iets zou onthullen van 't mysterieuze gebied
van Centraal-Afrika.

Het bleek al gauw, dat spreker, behalve een
goed Afrikakenner, een interessant en boeiend
verteller was.

Door vluchtige "vues" op landschap en be-
volking, wist hij onze belangstelling te wekken
en vast te houden en wist hij het geheel met een
mysterieuze waas te omhangen en zo de sfeer
~e scheppen, die nodig was voor deze voordracht



Hij suggereerde ons vooral de hitte en de een-
zaamheid van de Sahara, en we herademden bij
het zien van een groene oase in die hel van zand.

De gesluierde Touaregs, op hun fraaie kame-
len, prikkelden onze verbeelding en toneeltjes
op een negermarkt en daartegenover de doden-
ritus van een negerstam deden ons iets vermoe-
den van de zeden, van de bewoners uit het
zwarte werelddeel.

Ik heb eens een spreekbeurt als volgt horen
typeren: "De spreker heeft ons geimponeerd
niet door datgene, wat hij gezegd heeft, maar
door datgene, wat hij niet gezegd heeft". En
deze typering zou ik op de lezing en film van
Mr. Regout willen toepassen. Wij hebben de
film en goed gekozen muziek zeer gewaardeerd,
maar deze waardering steeg nog, doordat we
achter dit alles konden zien de ontzaglijk
moeilijke omstandigheden, waaronder zij tot
stand kwam en de durf en ondernemingsgeest,
waarvan zij het resultaat is. Wij hebben respect
gekregen voor den man en niet minder voor zijn
echtgenote, die deze gevaarlijke tocht onder-
namen.

Werkelijk waardige representanten van een
natie, die steeds als ondernemend en avontuur-
lijk heeft bekend gestaan.

F. S.

VASTENAVOND DINSDAG 5 MAART

EEN BLOEDERIG DRAMA
'n Heel dwaze klucht in een bedrijf.

Dokter Hobbs Wim Oomen
Dokter Frenkel Bob Duynstee
Janus, bediende van Dr. Hobbs. Chris Lokin
Een Loopjongen. Ad Hendrikse
Jansen

]

Albert Goossens

Willemsen personen, waarmee Bob Penners
Pietersen Dr. Hobbs Frits de Jong
Cornelissen experimenteert Fons Donker

DE NAAMLOZE VAN 1946
Komisch drama in 3 bedrij ven.

Sprekende personagiën (ook de niet-sprekenden) :
HamIet, Prins van Denemarken Gosvan de Wouw
Koningin Geertruide, zijn moeder Frans Sampers
Koning Claudius, zijn oom en stiefvader

Harry Haas
Ben TimmermansPolonius, hofheer
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Ophelia, diens dochter Piet Lemmen
Laërtes, haar broer Harry Brentjens
Horatio, vriend van HamIet Jan Dings
Bernardo, officier van de wacht Piet Vullinghs
Francisco, soldaat van de wacht

Hein Onderdenwijngaard
Huberto, lakei aan het hof Piet Benders
Gajus, lakei aan het hof Piet Wiertz
Henrica, hofdame van Hare Majesteit

Xavier Bogmà.n
Sappho, hofdame van Hare Majesteit

Ben Goumans
Jac. Schmitz

Matthieu Knops
Geest van Hamlets vader
Souffleur

Het stuk begint in de avond en eindigt in de
middag van de volgende dag.

re BEDRIJF: Speelt op het terras van het
kasteel Elseneur in de late avond. HamIet wordt

door de geest van zijn vader ingelicht over de
oorzaak van diens dood. Hij zweert wraak op zijn
oom (Claudius), den moordenaar, maar om zich
niet te verraden wendt hij krankzinnigheid voor.
Ophelia, die verliefd is op HamIet, wordt door
haar vader met HamIet samengebracht om te
onderzoeken of HamIet haar ondanks zijn krank-
zinnigheid genegen is. Door hem afgewezen wordt
zij waanzinnig.

IIe BEDRIJF. Speelt in de troonzaal van het
kasteel. Laërtes is diep bedroefd over de waanzin
van zijn zuster en werpt de schuld van dit onge-
luk op HamIet. Ook de koningin begint HamIet
te wantrouwen. Nu wordt een samenkomst ge-
ensceneerd tussen HamIet en zijn moeder, die
door Polonius, verborgen achter het wandtapijt
wordt afgeluisterd. Deze samenkomst echter
heeft en merkwaardig einde.

IIIe BEDRIJF. Speelt in dezelfde troonzaal.
Polonius is ontroostbaar bedroefd over de dood
van zijn dochter. Het komt tot een conflict tussen
Claudius en Laërtes aan de ene en HamIet aan
de andere kant. Het stuk eindigt zeer tragisch.

Muziek door Rolduc's Orkest onder leiding van
J. Noé.

Deze avond was werkelijk een mengelmoes
van meer of minder goede geestigheden, waar-
tussendoor het orkest geen onverdienstelijk spel
te horen gaf.

De muziek leed veel onder de heersende griep-



toestanden, zowel bij het orkest zelf als bij het
publiek, maar dit werd ruimschoots vergoed door
een vioolsolo van Mhr. Noé met pianobegelei-
ding, waarbij zowel techniek als schoonheid van
het spel tot uiting kwamen.

Het toneelstuk "Een Bloederig Drama" eiste
wel een te grote welwillendheid van het grotere
publiek, ofschoon er af en toe wel een geestigheid

in viel te ontdekken. Ondanks de enigszins ge-
rechtvaardigde verontschuldiging, dat de klei-
neren toch ook iets moesten hebben, meen ik
toch, dat met deze bloederige draak het cultu-
reel peil van de Rolducse jeugd, ook op Vasten-
avond, onderschat werd. Bovendien was de
uitvoering van het spel meermalen niet voldoen-
de afgewerkt, terwijl de optimist onder de spe-
lers ons wel een beetje te optimistisch voor-
kwam. Het rustige spel van Dr. Hobbs en van
de huiselijke Janus maakte veel goed. .

Het Casino presenteerde "De Naamloze van
r946".

De familie Durand, la Haute de Tourelle en
aangetrouwde verwanten, die we op z Februari
in "De Vrek" van Molière hadden zien optre-
den, speelden "HamIet", op r6 November voor-
gedragen door Ed. Verkade. De anachronismen,
zo eigen aan Shakespeare, nu nog een tikje aan-
gedikt, de diverse opmerkingen, waarbij vooral
associaties met "De Vrek" van Molière werden
opgewekt, maakte het stuk tot een en al gees-
tigheid, terwijl er nooit sprake was van een da-
len van het spelpeil, omdat tussen de lach-
buien door de sfeer, het spel geestig bleef.

Het slot was vrij logisch en eenvoudig, of-
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schoon dit misschien het enige was dat niet
helemaal bevredigde in het stuk.

Ook de décors - vandaag voor het eerst on-
der leiding van Mhr. van Hees - waren goed
verzorgd en wij mogen dan ook met genoegen
terugzien op een geslaagde avond.

HVB.

ZONDAG "LAETARE", 28 MAART

DE DISTEL
(Pietje de landloper)

Blijspel in drie bedrijven van Jan Fabricius
door de Dramatische Kunstkring Heerlen

onder regie van Lou Hogenboseh.
ROLVERDELING:
Kobus Kok. .. .. .. .:.. .. .. .. H. Heere.
Klaart je, zijn dochter.. . . . . .. Lenie Beckers
Bart, zijn broer. . . . . . . . . . . .. Col. Reubsaet
Kees, zijn oude vader. . . . . . .. Lou Hogenbosch
Pietje... .. Jan van Heteren
Hendrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sjef Wachelder
Geesje, zijn vrouw. .. . . . . . . .. Jo Hertog

Om 4.30 uur precies tijgt de menigte naar de
aula, en, niettegenstaande het feit dat de titel
stekelig is, bestaat er veel animo. Na de gebrui-
kelijke ceremonies gaat het doek open. 't Decor
is schitterend. 't Toneel stelt een herberg voor
met prachtige kastanjebomen, die je in de zaal
haast kunt ruiken.

Voor de herberg zit juffrouw Geesje, waaraan
de zaak haar naam dankt en tracht de firma

Coóymans te beconcurreren in 't maken van
advocaat, zoals Pietje, de varensgezel, opmerkt.

Pietje stelt den ervaren, eerlijken, levens-
rijpen jongenman voor, die hier in 't dorp komt
om bij een der gebroeders Kok dienst te nemen
en die daarna zijn best doet de gebroeders weer
tot elkander te brengen.

Kobus en Bart zijn, evenals de oude Kees Kok,
een paar grote stijfkoppen. De verhouding
wordt slechter, als Kobus, die boer is, Pietje in
dienst neemt om zelf een kwekerij te beginnen en
aldus zijn broer Bart, den tuinier, de loef af
te steken.

Klaart je, de geëmancipeerde dochter van
Kobns, tracht zoveel mogelijk te schipperen,
zowel met oom Bart, die zelfs nog verliefd op
haar wordt, als met opa Kok.

Hoe het mogelijk is, dat zij verliefd wordt op
Pietje, terwijl vele boerenjongens om haar



"vrijen", zoals opa 't uitdrukt, zal men aan den
schrijver van het stuk of aan Amor moeten
vragen. Als heel 't zaakje goed opgestookt is,
alles op zijn kop staat en Pietje de bons krijgt,
draait alles weer bij. Alle partijen worden ver-
zoend, Pietje blijft op verzoek van allen en
trouwt natuurlijk met Klaart je.

Hoewel we voor het spel van alle spelers -
op een enkele uitzondering na - niets dan lof
hebben, menen we toch, dat het jammer is,
dat juist deze krachten niet gebruikt worden
om stukken op te voeren die op een hoger plan
staan. Gaf misschien daarom het oordeel over

deze uitvoering na afloop van het stuk zoveel
stof tot discussie aan de Rolducse jeugd?

CHRIS.

DINSDAG 16 APRIL

ADAM IN BALLINGSCHAP
voorgedragen door Dr. G. BECKERS.

Met de voordracht van dit "Treurspel der
treurspelen" werd een lang trimester gesloten.

De opvoering viel op Dinsdag in de Goede
Week. De keus is dan ook zeer gelukkig te noe-
men; als we dit door Vondel zo grandioos mooi
uitgewerkt historisch gegeven gezien hebben in
't licht van onze verlossing door Christus, dan
moet het voor ons een bron van nederige en
dankbare gedachten tegenover God geweest zijn.
Dit begunstigde dus zeker de opvoering. Maar
er was een ander zeer ongunstig element: 't
was vlak; voor de vacantie! Gingen onze ge-
dachten niet liever uit naar huis? . . . .

Acht honderd enthousiast klappende han-
den waren er om ten sterkste het tegendeel te
bewijzen. Dit was, zoals de Directeur in zijn
dankwoord zei, de beste dank die Rolduc kon
tonen. . . . En 't kon niet anders:

Eén enkel persoon, gezeten op de punt van
een grote armstoel, tegen de achtergrond van
lange strakke donkerblauwe gordijnen, wist ons
dit machtig drama uit te beelden met een voor-
dracht zó levendig, zó vol vitaliteit, plastische
gebaren en mimiek, dat wij van begin tot eind
geboeid moesten meeleven en genieten.

Met volle recht stellen we dan ook voorop,
dat ons deze voordracht in zijn geheel zeer vol-
daan heeft en ten opzichte van den acteur
uitermate dankbaar heeft gestemd.

183

Toch zullen we hier en daar even luisteren

~aar een voorzichtig critisch woord.
Wat de sterkte van het spel betreft valt er

een scheiding te trekken tussen de eerste drie
bedrijven, die sterk gecoupeerd werden, en de
laatste twee.

De eerste drie bedrijven werden snel en leven-
dig gespeeld en waren als geheel een goede in-
leiding op het dramatische hoogtepunt van het
vierde bedrijf. Wat ons echter opviel was een
te geringe tegenstelling tussen de verschillende
personen. Vooral was dit te wijten aan "de stem,
die bij ons vaak niet de suggestie kon wekken,
dat er meerdere personen moesten vertolkt
worden. In de rol van Lucifer beschikte de

stem volgens meerderen over te weinig volume,
zod<j-tde tegenstelling tussen Lucifer en Asmode
vaker zwak was. Ook in de stem van Eva hoor-

den we in deze bedrijven niet de stem van een
vrouw.

Door het vlotte, levendige spel werd deze
zwakke zijde echter zeker opgehaald, zodat we
door deze bedrijven goed waren ingeleid om
de tragiek van de diepe val van het mensen-
paar, die ons in het vierde bedrijf geschilderd
werd, ten volle te kunnen beleven.

We hoorden in het derde bedrijf hoe door
Lucifer en Asmode de vorm van de aanslag op



het geluk van Adam en Eva werd opgesteld.
Belial zou de aanslag op Eva uitvoeren, omdat
"zijn tronie, glad vernist van veinzen en be-
driegen, in 't mommen niemand kent, die haar
voorbij kan vliegen" zoals Vondel hem in "Lu-
cifer" schildert.

Het vierde bedrijf bracht ons na een korte
inleiding de twee personen Eva en Belial tegen-
over elkaar, en toen begon de duivelse aanval
op een zwakke vrouw.

'n Beschrijving hiervan zou slechts afbreuk
doen. Men moet het gezien hebben, men moet
Vondel's verzen geproefd hebben, zoals ze ons
door Dr. Beckers zo meesterlijk gegeven werden,
dan is elk woord of verslag overbodig. Hier
moesten we luisteren, hier moesten we stil zijn.
Hier werd door een kunstenaar ten volle uit-
gespeeld wat het scheppend genie Vondel tot
stand had weten te brengen.

We werden bekoord door de zachte, ijle stem
van een overgelukkige vrouw, we krompen
ineen voor de satanische vleiende stem van den
gluiperigen Belial. Schrijnend diep werden we
getroffen door de vreselijke wanhoop van Adam,
als deze zijn vrouw gevallen ziet; door zijn
haast bovenmenselijke strijd: "de liefde van
mijn vrouw of 's hemels geluk te derven", waar-
na ook hij tenslotte valt.

Was het onverdiend, dat de zaal na afloop
van dit bedrijf zo 'lang bleef klappen - en 't
wás lang! - tot de acteur nog eens verscheen
om dit applaus met een buiging te honoreren? . .

Het vijfde bedrijf schilderde ons de gevolgen
van de val, zowel de triomf van Lucifer en zijn
trawanten als de verslagenheid en wanhoop der
in de zonden gevallen mensen. Ook dit werd
met hetzelfde zeer sterke spel gespeeld.

Toen Uriël echter verscheen om namens God
de straffen uit te spreken, meenden we enige
vermoeidheid te ontdekken. 't Was niet de
héldere, streng gebiedende stem die ons een per-
soon als Uriël zou doen verwachten. Zweefde er
misschien iets van de duivelsrollen in deze
stem?

Maar dit was slechts een enkel ogenblik en
het werd ruimschoots vergoed door de weer
zeer sterk vertolkte, in wanhoop uitgeroepen
afscheidswoorden van het gevallen mensenpaar
bij het verlaten van het eens zo schone paradijs,
dat nu door brand verwoest werd. Met deze

vlucht, met deze kreet van Adam: "spoên we
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voort" eindigde een drama dat rijk was aan in-
houd, voordracht, spel en realiteit.

Niet onvermeld mag tenslotte blijven de
stemmige muzikale omlijsting met gramafoon-
platen o.a. uit de Matthäus-Passion van J. S.
Bach.

Moge deze Vondel-proeve Rolduc weer iets
dichter bij onzen groten 17de eeuwsen dich,ter
gebracht hebben, dan mag op een alleszins
geslaagde middag worden' teruggezien.

Toeschouwer.

DINSDAG 28 MEI

CONCERT
DOOR HET MAASTRICHTS

STEDELIJKORKEST
onder leiding van Paul Hupperts.

1. MOZART "Ei ne kleine Nachtrnusik", voor
strijkorkest (KV 525)

a. Allegro;
b. Romanze; andante;
c. Menuetto; allegretto;
d. Rondo; allegro.
Sylvia Ballet
a. Les chasseresses;
b. Intermezzo et valse lente;
c. Pizzicati;
d. Cortège de Bachus.
I'Apprenti Sorcier
Ouverture "Die Fledermaus"

2. DELIBES

3; DUKAS

4. STRAUSS

PINKSTERZONDAG 9 JUNI
Uitgangsdag 3e trimester

Filmvoorstelling
HENDRIK V

Het was dit maal wel met bijzondere belang-
stelling dat we de aula binnengingen, daar over
deze film de meest uiteenlopende meningen de
ronde deden. Over het algemeen stond men er
zeer welwillend tegenover, vooral daar de kleu-

ren ervan buitengewoon mooi zouden zijn.
Doch deze stemming werd door de eerste

scène al direct de bodem ingeslagen, daar dit
verfilmd toneel was, maar naarmate de film ver-

der ging veranderde deze stemming en zij die
nog niet helemaal voldaan waren werden door
de romantische slotscène tevreden gesteld.

Het begin, als de beide bisschoppen over de
aanspraken die' Hendrik ;V 'op de Fran~e kroon
maakt van mening wisselen, is ontegenzeglijk



zwak, temeer daar de opzet moeilijk te begrijpen
valt. Het was dan ook geen wonder dat de stem-
ming onmiddellijk zakte.

Vermeldenswaardig uit dit eerste gedeelte is
de dood van de oude graaf. Dit deel is alleen be-
koorlijk door de prachtige lichteffecten die juist
doordat het een kleurenfilm is volledig tot hun
recht komen. Vlak daarop volgt het kleurrijke
tafereel van het vertrek van het leger uit de
Engelse vloothaven.

In prachtige rijen geschaard zien we de vloot
op de Normandische kust afstevenen, en als
intermezzo gaan we naar het Franse hof waar
de Franse Koning den Engelsen gezant ontvangt,
die hem mededeelt, dat Hendrik binnen 24 uur
uitsluitsel verwacht omtrent de vraag of de
Koning afstand doet van zijn troon. Hier blijkt
duidelijk de zwakheid van den Fransen vorst, die
hoewel er een aanslag gepleegd wordt op zijn
troon, niets beters weet te zeggen dan dat hij de
andere dag antwoord zal geven. Dan ook leren
we den Dauphin kennen als een lafaard die met
spotten zijn prestige tracht op te houden.

Een pracht scène zien we ook als de Princes
met haar Kamer-dame bloemen gaat plukken
en onderwijl engels tracht te leren.

Beide legers zijn inmiddels zo dicht bij elkaar
gekomen dat men 's nachts het schallen der
trompetten kan horen in het vijandelijke kamp.
De volgende dag volgt de slag die hoewel de
Engelsen door ziekte verzwakt zijn voor hen
gunstig afloopt. De verhouding tussen de En-
gelse en Franse verliezen komt ons een weinig
fantastisch voor.

Een prachtig gezicht is het, aan een zijde de
koelbloedige Engelse boogschutters die op het
teken van Hendrik V wachten en aan de andere

zijde de aanstormende Franse armée. Als dE.
Dauphin ziet dat de Fransen verliezen rijdt hij
met zijn elite-schare naar een heuvel en van
daar gaat hij alleen vergezeld van zijn schild-
knaap naar het Engelse kamp, sticht daar
brand en vermoordt de achterblijvers.

Als Hendrik dan zich even van het slagveld te-
rugtrekt en de ravage in het Engelse kamp ziet,
ontsteekt hij in woede en bindt de strijd aan
met den Dauphin die door hem, we zouden
haast zeggen natuurlijk, overwonnen wordt.

Dan volgt de slotscène waarin de vrede ge-
sloten wordt en de Princes en Hendrik V het
eens worden na een comisch huwelijksaanzoek,
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dat wel wat aan de lange kant is, en hiermede
is de film ten einde.

Deze film toont wel zeer duidelijk, dat met

een kleqrenfilm veel meer bereikt kan worden
dan met een gewone film. Zo zou men zich anders
beslist niet gewaagd hebben aan die lange nacht
waarin de gemoedsstemming van het Franse en
het Engelse leger tot uitdrukking gebracht
worden. Deze zouden anders het publiek allang
verveeld hebben, terwijl men nu zelf de sensatie
ondergaat van met het leger mee naar de morgen
te verlangen.

We mogen dan ook zeggen dat deze film het
op Rolduc "gedaan" heeft ondanks sombere
voorspellingen. J. W.

DIRECTEURSFEEST 19 JUNI

VONDELS LUCIFER

Berecht aan alle kunstgenoten!

"Scholieren, en opluickende jongkheid wor-
den door spelen, in talen, welsprekentheit,
wijskeit, tucht, en goede zeden, en manieren,
geoefent, en dit zet in de teere gemoeden en
zinnen een ploij van voeghelijckheit en ge-
schiktheit, die hun, tot in den ouderdom toe
bijblijven"

DE SPELERS:
BelZebUb

}

W d . B. Timmermans
B I' I e erspanmge T Je la. Oversten . aspers
Apolhon L. Brueren
Gabriël, Godts Geheimnistolck G. v. d. Wouw
Rey van Engelen W. HuIsman
Lucifer, Stedenhouder G. Janssen
Luciferisten, Oproerige geesten W. Riksen
Michaël, Veltheer L. Brueren
Rafaël, Beschermengel J. Offermans
Uriël, Michaels Schiltknaep Dl' G. Beckers

Het Toneel is in de Hemel

De Reyen worden gezongen door het:Rolducse Koor
met begeleiding van Harmonium

Muziek van W. P. H. Janssen



Men kàn het recht betwisten van onvolwasse-
nen en baardeloze knapen om meesterwerken
van Vondel ten tonele te brengen, met name
Lucifer. .

Als echter de jeugdige genegenheid en ijver
zich laten breidelen door een bezielende leiding

en kundige regie, kunnen er onder bepaalde
gunstige omstandigheden door de jeugd bij-
zondere successen bereikt worden. Het is met de

jonge toneelspelers als met de jonge dichters aan
wie Vondel zelf deze wijze raad gaf:

"Die van zijnen geest naar den Parnas ge-
dreven, in den schoot der zanggodinnen neder-
gezet, en Apollo toegeheiligd wordt, dient zijne
genegenheid en ijver door hulp van de kunst en
leeringe te laten breidelen; anders zal zulk een
vernuft, hoe gelukkig het ook zij, gelijk een onge-
toomd paard, in het wild rennen; terwijl een
ander dichter, door kunst en onderwijs getoomd,
een hengst slacht, die, onder eenen goeden ros-
kammer en bereider, met roede en sporen getemd
en afgerecht zijnde, overal bij kenners prijs
behaalt." (Aanleidinge ter Nederduitsche Dicht-
kunst, 1650).

Op 19 Juni, ter gelegenheid van het Directeurs-
feest, werd te Rolduc door de leerlingen Vondels
L\lcifer gespeeld, onder leiding van de priester-
ltt[aren C. Coenen en P. Houben en onder
regie van Dr. G. Beckers uit Beek.

De omstandigheden te Rolduc zijn gunstig
om tot een goede vertolking te komen van een
klassiek stuk. De keuze der spelers kan gedaan
worden uit ruim 4°0 leerlingen, waaronder de
studenten der Philosophie.

De speelruimte, het nieuwe prachtige Rol-
ducse aulagebouw, leent zich uitstekend voor
opvoeringen in grote stijL De technische toneel-
rniddelen hebben zich in de loop der jaren te
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Rolduc onder een beproefde leiding uitgebreid
tot een grote perfectie. Het te spelen stuk wordt
door de leraren te voren in de klassen besproken,
uitgelegd en gelezen. Aan de repetities worden
enkele maanden besteed. '

Neemt men hierbij de wijding, die de kost':
schoolsfeer verleent aan de uitverkoren spelers
en de prikkeling die de hooggestelde verwachtin-
gen en onverbloemde kritiek der medestudenten
den spelers geeft, dan is het geheel dezer oor-
zaken de verklaring van het feit dat deRolducse
Vondelopvoering steeds een zeer waardeerbare
hoogte bereikten.

De opvoering van Vondels treurspel Lucifer
op 19 Juni te Rolduc was in zijn geheel als school-
opvoering een bijzonder succes.

De juiste samenstemming van spel, reyzangen
en enscenering werd steeds gevonden. Het spel
der wederspannige Oversten Belzebub, Belial en
Apollion toonden direct in het begin van het
stuk dat de leiding en regie de voorkeur gegeven
hadden aan de enthousiaste felle uitbeelding der

dramatiek, waarbij tegelijkertijd de verzen ge-
sauveerd werden, boven de meer rustig gedragen
voordracht.

Dat de spelers een duidelijk stijgende lijn
wisten te brengen in de tragiek van de botsing
van 't goede en 't kwade, getuigde dat het goede
peil werd bereikt en gehandhaafd. Vooral de
speler van de rol van Lucifer slaagde uitstekend



in de typeering van de afval der engelen.
De goede toon en doordenking in hun onder-

scheiden rollen door alle spelers deden de ver-
schillende scènes goed tot hun recht komen.

Door de treffende uitbeelding van de Uriël-rol
door Dr. Beckers werd de climax, bereikt in
het vierde bedrijf, vastgehouden ook in het
laatste bedrijf.

De Reyen-werden perfect gezongen, met bege-
leiding van Harmonium, door de leden van het
Rolducse Koor onder leiding van den priester-
leraar H. Zuylen. De muziek van W. P. H.
Janssen doet het lyrisch bespiegelende medita-
tieve der reyen van Vondel voldoende uitkomen.
Hoe voortreffelijk de muziek ook wordt verzorgd,
toch vraagt men zich af, of door het zingen
woord en ve~s niet te veel schade lijdt.

"De Linie".

Zondag 14 JULI

CONCERT
te geven door de Bergkapel der Domaniale
Mijn te Kerkrade, Voorz. Ir. H. v. Hoegen,
Dir. E. Gerards, op de vooravond van het
naamfeest van den Zeereerw. Hooggel. Heer
Drs. H. v. d. Mühlen, Directeur van Rolduc
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PROGRAMMA.

r.
2.
3.

Wilhelmus

Jubileummars Bergkapel.. .. E. Gerards
Overture du Roi de Lahore .,. J. Massenet
Les pêcheurs des. Perles -
fantasie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. G. Bizet
Ballet d'Isoline - 5 delen. . .. E. Messager4.

5. Lente-aubade A. Lacombe
6. Die Post im Walde - trompet

solo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H. Scheffer
7. Ungarische Rhapsodie no. 2 F. Liszt
8. Oude Klanken - mars. . . .. E. Gerards

Pr.

Het was langzamerhand traditie geworden,
dat er op het directeursfeest een concert gegeven
werd door een der mijn-muziekgezelschappen.
Tijdens den oorlog werd deze traditie onder-
broken. De Bergkapel-heeft ze weer willen her-
stellen door op Zondag 14 Juli, de vooravond
van het naamfeest van onzen Directeur, te con-
certeren op Rolduc.

Wit gepluimd komt de Bergkapelonder het
blazen van een pittige mars de cour opgemar-
cheerd en posteert zich onder dreigende regen-
wolken op het bordes. Staande aanhoren we het
plechtige Wilhelmus. .

Het lijkt toch maar veiliger het muzikale
programma binnenshuis af te werken; in een
minimum van tijd belanden spelers, publiek
en pupiters in de aula.

Een voortreffelijk gespeelde Jubileum-mars
van den bekwamen dirigent Gerards opent het
eigenlijke programma. Indien wij onze bijzon-
dere waardering uitspreken over de vertolking
van Mars-muziek, het "Ballet d'Isoline" en de
"Ungarische Rhapsodie No z", dan houdt dit
geen gebrek aan waardering in ten aanzien der
overige stukken. De uitvoering van "Le Roi de
Lahore" en de Fantasie op Les Pêcheurs de
Perles heeft ons echter niet geheel kunnen be-
vredigen omdat wij bij deze voor symphonie-
orkest geschreven werken de strijkers te node
mlssen.

Een aardige verrassing, vooral voor het jeug
dige auditorium, was Die Post im Walde, met
een uitstekende trompet solo vanaf het balcon
ten gehore gebracht.

Met Oude Klanken, mars van Gerards, komt
dan het einde van dit concert. Een daverend

applaus van de jongens en een enthousiast
dankwoord van den Zeereerw. Heer Directeur

geven blijk hoe -zeer deze zeer geslaagde uit-
voering door allen gewaardeerd wordt.
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Voetbal

De naoorlogse weeën hebben ook hun invloed
doen gelden op onze sport. In 't begin van het
jaar hadden we ernstig te kampen met gebrek
aan ballen en ander materiaal. Dank zij de goe-
de zorgen van den moderator zijn we deze bijna
onoverkomelijke moeilijkheden toch te boven
gekomen.

Wanneer we de prestaties nagaan die in het
afgelopen schooljaar bereikt zijn, kunnen we
niet onverdeeld tevreden zijn. 't Peil van de
eerste klas wedstrijden stond over 't algemeen
lager dan in de voorafgaande jaren. Dit bleek
vooral in de wedstrijden van 't Rolduc's Elftal.
V6ór de oorlog kon het doorgaan voor een be-
hoorlijke tweede klasser in de buitenwereld;
nu zouden we nauwelijks tegen een matige derde
klasser zijn opgewassen. Op de Intercollegiale
zag Rolduc zich door Sittard en Roermond van
de eerste plaats verdrongen naar de derde. Deze
achteruitgang kwam hoofdzakelijk door gebrek
aan geroutineerde, grote spelers. Ook een keeper
van behoorlijk formaat hebben we niet kunnen
vinden. We mogen 't in alle geval niet wijten aan
't achterwege blijven van training, want deze
kreeg in de "wondertent" een behoorlijke plaats.
(Was deze training niet te eenzijdig? Red.)

Toch mogen we niet al te pessimistisch ge-
stemd zijn voor de toekomst, want vooral onder
de jongeren bevinden zich verschillende spelers

met zeer goede kwaliteiten. Van hen hebben we
alle verwachtingen en we hopen, dat ze eenmaal
weer de roemvolle traditie van Rolduc op voet-
balgebied zullen herstellen.

WEDSTRIJDEN VAN ROLDUC'S ELFTAL.

24 Maart. Rolduc - Ambtenarencorps Kerkrade
7-2.

Op een glibberig veld, in sijpelende regen werd
de eerste wedstrijd van Rolduc's Elftal na de
bevrijding gespeeld. Rolduc had direct opstelling
en samenhang te pakken. De tegenpartij bleek
echter minder goed georganiseerd, zodat haar lin-
kervleugel zich zelfs aanvankelijk op de rechter-
helft bevond. Spoedig volgden felle aanvallen
van onze voorhoede op 't vijandelijk doel, die
een paar keer met succes bekroond werden. Of-
schoon ook de tegenpartij wel eens tot onze ver-
dediging kon doordringen, lukte het haar toch
niet de backs te passeren. Door de keepersallu-
res van een onzer backs werd een penalty toe-
gekend, die door de tegenpartij in een doelpunt
werd omgezet. Rust 4-I voor Rolduc.

Ook na de rust was ons elftal voortdurend in
de aanval. Door de gladheid van het veld werd
goed schieten op doel zeer bemoeilijkt, maar
toch werd de stand opgevoerd tot 6-1. Weer



een penalty voor ons doel, die onze tegenstanders
opnieuw een doelpunt opleverde. Nadat Rolduc

nog ,eenmaal gescoord had, kwam het einde
met 'n 7-2 overwinning voor onze jongens.

6 April. Rolduc - CollegeSittard 2 - ro.

Al gauw bleek, dat we met een goed getrainden
en technisch beteren tegenstander te doen had-
den. Door de verbluffende snelheid der spelers
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dat de onzen 'n tweede keer de bal het net in-

joegen. Sittard wist daarna nog eens te doel-
punten en met de stand rO-2 had het een ver-
bluffende overwinning behaald op 't vroeger
onoverwinbare Rolduc's Elftal dank techniek,

kopwerk en samenspel. In alle opzichten was
het spel van onze tegenpartij stukken beter dan
het onze, misschien zou men zelfs kunnen zeggen,
dat het een klas hoger stond. Dat beloofde wat
voor de intercollegiale! In ieder geval was ons

ROLDUC'S ELFTAL

had Sittard na enkele minuten al een drietal

doelpunten, waarbij duidelijk uitkwam, dat wij
een keeper van formaat misten. Een morele
steun gaf ons een goal van onzen midvoor, maar
door haar zuiver plaatsen en haar goed kopwerk
bleef Sittard toch zonder veel inspanning onze
meerdere. De wel gerichte schoten van haar voor-
hoede doorboorden vaak ons doel, zodat bij de
rust de stand reeds 6-r was voor Sittard.

Na de hervatting nam haar superioriteit enig-
zins af ; onze jongens kwamen herhaaldelijk in
't offensief, maar zonder succes. Sittard voerde
het aantal doelpunten geleidelijk op tot 9 voor-

duidelijk gemaakt, dat wij nog heel wat zouqen
moeten trainen om daar geen modderfiguur te
slaan.

4Juni.lN1'ERCOLLEGIALE TE SITTARD.

Dinsdag 4 Juni r946 Ir uur. Hier en daar gaat
een klasdeur open; een slappe slabbermoes van
aanmoedigingsgeluiden verbreekt de stilte in de
gang, dan is de deur dicht. Even later zitten
vijf heren en zestien jongens in de eetzaal van
Klein Rolduc, er wordt druk gepraat, de knak-
worstjes lijken groter dan anders, de stemming



is prima. Na afloop van dit vroege diner worden
snel koffertjes en jassen gehaald en dan naar
"Sjang", nagekeken door nieuwsgierige en een
tikje jaloerse thuisblijvers.

"Voor" staat een bus klaar, weldra heeft

ieder een plaatsje veroverd en vertrekt de ,;tou-
ringcar". Allons enfants . . . . Rolduc's Elftal is
op weg naar de Intercollegiale 1946 te Sittard.

Ondanks veel gerammel verloopt de tocht
naar aller wens. In Sittard's College brengt men
ons dadelijk naar ons kleedsalon in III Gym.
(Doet denken aan onze Wondertent !). Niet
lang na Rolduc arriveren ook Weert en Roer-
mond en dan is ook het moment van het loten

gekomen. Aanvoerder Lei komt spoedig terug
met de uitslag: eerste wedstrijd Weert-Sittard,
daarna Rolduc-Roermond.

Na een korte wandeling bereiken spelers en
supporters het tournooiveld, het terrein van de
"Sittardse Boys". Het duurt dan niet lang eer de
eerste match begint.

Sittard - Weert 4-1.

Sittard toont zich van meet af aan de meerde-

re ; wij hebben hen op Rolduc zien spelen, veel
critiek op hun spel kan men niet geven, hun
stoppen en plaatsen, hun kopwerk en positie-
kiezen is werkelijk benijdenswaardig.

Maar ook Weert laat zich niet onbetuigd, dat
elftal is uitstekend getraind, jammer dat die
boys niet wat groter zijn. Het fanatieke spel
levert Weert succes op in het eerste doelpunt.

(0- I). Maar bij de rust is de stand alweer ge-
lijk en bij het einde is de Weertse keeper, die
een goede wedstrijd speelde, nog driemaal ge-
passeerd.

Rolduc - Roermond 2-5.

De wijfelende start van onze ploeg brengt ons
al dadelijk in het nadeel. Snel achter elkaar val-
len er drie goals. Onze keeper is wat zenuwach-
tig en deze tegenslag doet er nog wat bij; onze
ploeg weet echter door hard werken meer doel-
punten te voorkomen, zodat met de rust de
stand 0-3 is.

Na het "draaien" zien wij een Rolducse vijf
minuten waarin de achterstand met twee doel-

punten wordt verkleind, het was weer een tikje
ouderwets voetbal. Maar Roermond bijt nu
vinnig van zich af en weet de voorsprong te ver-
groten, het einde komt met een 2-5 stand.

19°

Jammer jongens, jullie hebben gedaan wat je kon.
Na het intermezzo van de thee en de pudding-

broodjes, waarbij ook de reservisten in actie
konden komen, begint de verliezersrondé. De
linksbinnen valt uit.

Weert - Rolduc 0 - 3.

De wedstrijd die we nu te zien krijgen is zeer
aantrekkelijk, beide partijen doen hun best en
het spel is goed. Langzaam aan dringt Rolduc
op en voor de rust wordt de eerste goal gemaakt.

Na de rust pakt Rolduc nog eens flink aan,
in snel tempo wordt de bal doorgegeven, Weert
wordt teruggedrongen op eigen helft en de goals
die nu vallen beslissen de wedstrijd. Tot het einde
toe heeft Weert zich dapper geweerd.

Finale Sittard - Roermond 4 :-°.

Een wedstrijd met een dosis spanning, waar
de techniek wel wat van te lijden heeft. Beide
ploegen geven zich geheel, vooral de keeper van
Roermond doet uitstekend werk. Toch gelukt
het Sittard viermaal te doelpunten, waarvan
twee kopballen uit een corner. De sterkste club
van deze Intercollegiale wint daarmee de wim-
pel die als prijs ter beschikking is gesteld.

De Directeur houdt een korte toespraak;
hij ziet deze intercollegiale als een bevordering
van de toenadering tussen de colleges. Dan over-
handigt hij den aanvoerder de w.itte' wimpel
waarop: "Intercollegiale 1946".

Na de inspanning van deze sporimiddag is het
slot van het programma, - de koffieiafel- wel
zeer welkom; het werk van den provisor wordt
alle eer aangedaan. Tot besluit wordt er ge-
zongen en een paar hoeraatjes uitgebracht. En
dan is het tijd om te vertrekken.

De terugtocht wordt gevuld met zingen, zo-
dat allen er droge kelen van krijgen, maar er-
gens in het begin van Kerkrade wordt daar een
afdoend middel tegen gevohden.

Wanneer we dan eindelijk op Rolduc komen,
prijkt op de zwarte plank de mededeling van
V. R. E. E., dat de spelers tegen negen uur
thuis worden verwacht. Wij punaisen er een
briefje op: "De spelers kwamen "even" na
negen thuis". Op onze tenen zoeken we onze
chambrette op, moe, maar tevreden over deze
dag.



, 16 Juni. Rolduc-Oud-Ieerlingen Utrecht.
5-0.

Met een zekere spanning werd deze wedstrijd
tegemoetgezien. Zouden we wel behoorlijk partij
kunnen geven? In het oud-studentenelftal
immers stonden spelers opgesteld die in hun
Rolducse jaren een uitstekende reputatie ge-
noten en die aan de spelers van het tegenwoor-
dig Rolducs Elftal ten voorbeeld werden gesteld.
Na het beginsignaal bleek echter al vrij spoedig,

dat de rust op voetbalgebied niet bevorderlijk
was geweest voor hun vlugheid en hun uithou-
dingsvermogen. Er werd dan ook'uiterst mak en
"sloom" gespeeld en dit had zijn terugslag op
onze mannen. Voor de rust werd slechts eenmaal
gedoelpunt en wel door Rolduc. 1-0.

Na de rust kwam er een beetje meer activiteit,
ofschoon toch niet voldoende. Eerst de laatste
twintig minuten wist onze voorhoede partij
te trekken van de traagheid onzedegenstanders
en de stand op te voeren tot 5-0.

30 Juni. Rolduc-Ambtenarencorps
Kerkrade 6-3.

.Het Ambtenarencorps wilde gaarne revanche
nemen voor de in Maart geleden nederlaag. Hun
samenspel was heel wat verbeterd, in vlugheid
waren de jongere studenten echter de baas.
Beide elftallen waren nu beter tegen elkaar
opgewassen; voor de rust kregen we daardoor
een interressante en spannende wedstrijd te zien.

Na de rust, die inging met de stand 3-2 voor
Rolduc, nam het overwicht van Rolduc toe en

werd er hoofdzakelijk op de Kerkraadse helft
gespeeld. Zonder veel animo werd het spel voort-
gezet, zodat ook deze wedstrijd, die met 6-3 in
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het voordeel van7Rolduceindigde, niet de ver-
wachte voldoening heeft geschonken.

COMPETITIE Ie KLAS.

14 October. Sparta I-Pantarei 3-3.

Vóór de wedstrijd stelden de beide elftallen
met vertegenwoordigers van de vier Rolducse
voetbalclubs zich in gelid op 't veld op; een
minuut stilte werd in acht genomen voor een
kort gebed ter herdenking van de oud-leden
Martin van den Broek (Pantarei), Albert
Tijhuis (Sparta) en Martin Driessen (Minor), die
door oorlogsgeweld om het leven kwamen.

De eerste helft werd met zeer weinig animo
gespeeld; het peil bleef ver beneden het middel-

matige. De rust ging in ~et 'n 2--1 voorsprong
van Pantarei. .

Na de rust maakte Sparta al gauw gelijk,
waardoor zij met groter élan verder speelden.
Uit enkele gevaarlijke voorzetten wisten beide
partijen nog eenmaal te doelpunten. Hoe geest-
driftirçle Spartanen ook bleven aanvallen,
Pantarei wist hen telkens af te slaan. Zo eindigde
deze zeer matig gespeelde wedstrijd, waarin de
tweede helft enige opleving te zien gaf, met
gelijke stand 3-3.

Missiezondag 21 October:

Minor I-Pantarei 2-6.

Aan beide zijden heerste een levendige
activiteit. Wanneer een der partijen een door-
braak had geforceerd die een doelpunt op-
leverde, wist de tegenpartij deze schijnbare
superioriteit weer aanstonds te nivelleren.

Tot tweemaal toe was hierdoor de stand gelijk,
maar vlak voor rust wist Pantarei nogmaals te
doelpunten 2-3.

In de tweede helft zette Pantarei haar felle

aanvallen op het Minordoel voort; het uit-
houdingsvermogen der Minormannen nam zien-
derogen af, alleen de spil bleef doorvechten met
de moed der wanhoop. De opstelling van Minor
werd gewijzigd, maar dit bleek geen verbetering
te zijn. Met veel enthousiasme speelde Pantarei
door en kon in vlot samenspel tussen voor- en
achterhoede het puntental verdubbelen. Einde
6-2 voor Pantarei.
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P ANT AREl - Kampioen en Bekerhoudster

I8 November. Minor I-Sparta I 6-3.

In geheel gewijzigde opstelling verscheen
Minor op het veld; nieuwe krachten werden
geprobeerd. Reeds na enkele minuten wist de
Minorploeg te doelpunten, aan beide kanten werd
er levendig gespeeld; na een half Uur trad er
echter een verslapping in. Samenspel en vlug
reageren waren nu zoek; spannende momenten
zagen we niet meer. Rust 3'---2 voor Minor.

De tweede helft bracht weinig opleving;
aanvallen van Sparta bleven zonder succes;
Minor wist nog driemaal in het doel te schieten
dank zij de onvastheid van den Spartakeeper.
Daaraan had Sparta tenslotte haar nederlaag
voor het grootste deel te danken. Wanneer
Sparta vlak voor het einde nog weet te doel-
punten uit een cornervoorzet hebben zij met
3~6 verloren.

31 Maart. Pantarei-Sparta I 4--2.

Met deze wedstrijd zette de tweede ronde in
om het kampioenschap. Tegen het defensief spel

der Sparta-achterhoede kon de zonder veel
samenhang spelende voorhoede 'van Pantarei
weinig uitrichten. Alleen haar midvoor bleek af
en toe gevaarlijk, wist een enkele maal de
Spartabacks te overrompelen en bij een dezer
doorbraken het enige doelpunt voorrus tt e maken,

Toen beide partijen hun draai hadden geno-
men, kwam er meer activiteit. 'n Goed genomen
cornerbal belandde in het doel van Pantarei,
dat daarna verschillende snelle runs inzette op
het Spartadoel, die echter telkens gestuit
werden door de fluit van den scheidsrechter. . .

off-side! Pantarei hield echter vol; midvoor
en rechtsbinnen wisten door goed samenspel
zelfs driemaal te doelpunten. Sparta liet zich
niet ontmoedigen; toen de Pantareikeeper te
ver was uitgelopen nam zij haar kans waar 4-2,
waarna spoedig het einde kwam.

I6 April. Pantarei-Minor I 7-2.

Deze wedstrijd kon de beslissing brengen.
Minor verscheen met een sterke middenlinie en



achterhoede, haar voorhoede bestond hoofd-

zakelijk .uit goede jongere spelers, die niet opge-
wassen waren tegen de oudere Pantareispelers.

Minor was in het begin goed op dreef, 'N~st de
onzekere Pantareiachterhoede herhaaldelijk te
doorbreken en door snel ingrijpen de stand op
2-0 te brengen. Het
zag ervoor Pantarei in-
derdaad slecht uit. De
backs en middenlinie der

philosophen drongen nu
naar voren en verplaat-
sten daafdoor het spel
naar de Minorhelft; hun
snelle midvoor bleek die

dag zeer schot vast en
wist voor rust het vijan-
delijk doel driemaal te
doorboren. Met de stand

3-2 voor Pantarei
draaiden de partijen.

In de tweede helft
bleef Pantarei's voor-
hoede haar felle aan-

vallen op het Minordoel
voortzetten; verschillen-
de succesvolle doorbraken volgden en het

puntental werd geleidelijk door hen opgevoerd.
Minor hield vol, maar kon toch de achterstand
niet verkleinen. Pantarei won de wedstrijd met

7-2 en daarmee tevens het kampioenschap.
Proficiat!

De eindstand van deze competitie was:

gesp. gew. gel. verl. pnt. doelp.
4 3 I 0 7 20-9
3 I 0 2 2 10-16

3 0 I 2 I 8-13
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uitkwam kon in deze competitie geen successen
behalen. Aan de kampioenen onze gelukwensen.

De uitslagen waren hier:
Minor II-Sparta II 4-2
Sparta H-Limburgia I 3-5
M~nor II~Limburgia I 4-2

Pantarei
Minor I
Spart a I

COMPETITIE 2e KLAS

De eerste wedstrijden in deze klas gaven nog
een vrij onsamenhangend spel te zien; nader-
hand kwam hierin echter verbetering, zo zelfs
dat de eerste klassers nog een lesje konden
nemen bij hun jongere broeders, vooral wat
plaatsen en koppen betreft. Minor II behaalde
hier het kampioenschap, ofschoon Limburgia I
niet veel voor haar hoefde onder te doen. De

bekerwedstrijden konden wel 'ns anders uit-
vallen! Sparta II, dat met veel zeer jeugdige,
hoewel niet onverdienstelijk spelende, knapen

8 14-6
4 12-II
0 7-16

COMPETITIE 3e KLAS.

Met veel animo en laaiend enthousiasme werd

in deze klas om het kampioenschap gevochten.
Het jeugdige élan waarmee de spelers, vooral
die van Klein Rolduc, bezield waren, wist de

belangstelling te trekken van nagenoeg heel
Rolduc. In grote getale stonden de leerlingen en
zelfs vele Heren bij deze wedstrijden langs het
lijntje. Vooral Klein Rolduc gaf mooi samenspel
te zien en dank zij hun geestdrift hebben zij
ongeslagen het kampioenschap weten te be-
halen, waarmee wij hen van harte gelukwensen.
Denderende overwinningen werden in deze klas
door geen der clubs behaald, waaruit wel
blijkt, dat zij alle goed partij gegeven hebben.

M1NOR II

Sparta II-Minor II 1-3

Limburgia I-Sparta II 4-1
Limburgia I-Minor II 1-3

De eindstand is dus hier:

Minor II 4 4 0 0

Limburgia I 4 2 0 2

Sparta II 4 0 0 4



BEKERWEDSTRIJDEN Ie KLAS.

IJ Mei. Pantarei-Sparta I 4-2.

De vermoeiende bedetocht naar Schaesbergwas
geen beletsel om na het middageten onze benen
weer aan 't werk te zetten in 'n harde beker-

wedstrijd. Pantarei, dat zich reeds zeker waande
van de overwinning, bleek al te overmoedig en
liet beginnen voordat al haar spelers aanwezig
waren. Dit kwam haar duur te staan, want
reeds bij de eerste aanval kon Spart a's midvoor
de ontredderde Pantareiverdediging doorbreken
en de bal in het net deponeren a-I. Kort daarop
weer een schermutseling voor Pantarei's doel,
haar achterhoede was te langzaam en nummer
twee verdween in het net, onder uitbundig ge-
juich der Spartasupporters 0-2. Het spel bleef
nu op en neer gaan; hoewel Pantarei zonder veel
samenhang speelde, werden verdere doorbraken
vÓór rust voorkomen.

Na een korte pauze pakte Pantarei energiek
aan. Haar spil wist verschillende Sparta-voor-
zetten op te vangen en door te geven aan eigen
voorhoede, waarvan de midvoor achtereenvol-

gens twee maal het vijandelijk doel wist te vin-
den 2-2. 't Spartadoel stond nu onder voort-
durende druk, hoewel ook Pantarei niet van

alle aanvallen vrij bleef. Van een misverstand
in Sparta's achterhoede, die overigens goed spel
te zien gaf, wist Pantarei tot tweemaal toe te
profiteren en te doelpunten. Einde 4-2 voor
Pantarei.

19 Mei. Sparta I-Minor I 2-1.

Deze wedstrijd was vol spanning van het be-
gin tot het einde. Twee tegenstanders van onge-
veer gelijke sterkte stonden tegenover elkaar.
Ofschoon Sparta alle wedstrijden van 't jaar
verloren had, bond het met echte geestdrift de
strijd aan, en slaagde er vrij spoedig in het
Minordoel te doorboren. De vreugde was echter
van korte duur, daar Minor na enkele wisselende

aanvallen de stand op I-I wist te brengen.
Op Rolducse wijze aangemoedigd door haar
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supporters, schoot Sparta uit haar slof en wist
voor de rust 't vijandelijk net nog eenmaal te
vinden 2-1.

Sparta zette er nu alles op deze voorsprong te
behouden; Minor ging over tot een geweldig
offensief, forceerde aanval na aanval op het
Spartadoel, waar enige zeer gevaarlijke momen-
ten ontstonden, maar Sparta hield braaf stand.

De enkele aanvallen die Sparta op het Minor-
doel kon ondernemen werden door de achter-
hoede afgeslagen. Naarmate het einde naderde

groeide de spanning; ieder ogen blik dreigde
Minor nog een gelijk spel te forceren; 't was een
ware opluchting voor de Spartanen, toen de
fluit van den scheidsrechter een einde aan deze

spannende wedstrijd blies.

Pinksterzondag 9 Juni. Pantarei-Sparta 4-1.

Met een flink tempo werd deze beslissings-
wedstrijd in gezet; van beide zijden werd ge-
ducht aangevallen; Pantarei wist hieruit het

eerst te doelpunten, maar Sparta wist na een
serie goed opgezette aanvallen weer gelijk te
maken I-I. Met nog meer vuur werd er verder
gespeeld, maar tot doelpunten kwam het niet
meer voor de rust.

In de tweede helft bleef de spanning, zo moge-
lijk,nog stijgen, vooral toen de bal tegen de binnen
kant van Pantarei's goalpaal vloog, maar weer
terugsprong in 't veld. De bal was de doellijn
niet gepasseerd, dus geen doelpunt voor Sparta.
Luide critiek van de Sparta-supporters volgde.
Pantarei drong nu sterk op, haar midvoor wist
het Spartadoel te doorboren. 2-1 voor Pantarei.
Een der Pantareispelers zou off-side hebben
gestaan; Sparta besloot nu te staken. Door het
bemiddelend optreden van den moderator
werd de wedstrijd echter voortgezet.

Pantarei was nret van plan zo'n twijfelachtige
overwinning te behalen; haar superioriteit
wist ze uit te drukken door nog tweemaal te
scoren. Met de stand 4-1 kwam het einde van
deze opgewonden en rumoerige wedstrijd, waar-
door Pantarei naast kampioen tevens beker-
houdster werd van dit schooljaar. Proficiat!

BEKERWEDSTRIJDEN 2e KLAS.

Minor U, dat 't kampioenschap glansrijk had
behaald, werd op het grote veld totaal overdon-
derd door LimbUTgia r en Sparta U. Ofschoon

De eindstand is hier:
Klein Rolduc 6 3 3 0 9 16-12
Minor IU 6 4 0 2 8 IJ-la
Limburgia U 6 1 2 3 4 II-I4
Sparta UI 6 I I 4 3 8-16
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voetbalveld, zelfs slaap-
zaal en klas, overal werd
op "de" dagen gekibbeld
over de kleine helden

op de grote Rolducse
sportvelden.

Al was de spanning
om het kampioenschap
niet zo tastbaar, als we

gewoon waren van de
elf uitverkorenen die 't

opnamen tegen Sparta,
Minor ,Lim burgia,I Gym.
en II Gym., toch was
ook het zien van de

onderlinge wedstrijden
een genot-

Unitas bleef in beide

wedstrijden heer en
meester op 't veld. Dit

meesterschap moeten we echter niet al te hoog
aanslaan, want ook Concordia trok soms danig
"van leer" en bezorgde den kampioen heel wat
zweetdruppels eer de beslissing gevallen was.
Hoewel zij de beker niet behaalde, kunnen
haar spelers toch op 'n sportieve en fijne voet-
balcompetitie terugzien.

Aan Unitas onze gelukwensen.
SPORTREDACTEUR

LIMBURGIA I

men bij de competitie reeds had kunnen zien,
dat Limburgia wel eens aan de spits zou kunnen
komen bij de bekerwedstrijden, had niemand
haar zulk een éclatante overwinning toegedacht

Zelfs voor Sparta II moest de kampioen
onderdoen, misschien door 't gemis van enkele
eind-examinandi, misschien ook door 't enthou-
siaste spel der tegenpartij, die daarmee in elk
geval bewees de moed niet verloren te hebben.

Aan Limburgia I onze
gelukwensen.

Limburgia I-Minor II
6-1

Sparta II-Minor II
5-1

Limburgia I-Sparta II
6-1

SPORT
OP KLEIN ROLDUC.

Concordia-Unit as 2-3
Unit as-Concordia 4-.2

Onze jeugd speelde....
en er zat pit in! Er was
hoogtij in de sport bij
onze kleine boys dit jaar.
De laaiende geestdrift
sloeg overal naar buiten,
waar men ook kwam,
eetzaal, speelplaats en UNIT AS
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Tennisclub R. T. C.

Voorzitter: Huub HuytSl
Secr.-penningmeester: Hans Buck.
Ie Materieel: Sjef Verschuren.
ze Materieel: Toon Vercauteren.

Moderator: H. Turlings.

Onze tennisbanen hadden bij de bevrijding
van Rolduc veel van hun mooie aanblik inge-
boet door een paar granaten die in de buurt er-
van ontploft waren. Toen onze bevrijders deze
banen een jaar lang voor hun "spel" gebruikt
hadden, was het er niet beter op geworden. Ook
ruimden ze het geimproviseerde net van kippen-
gaas op, dat de oorzaak was geweest van de
spoedige dood van menig balletje.

Bij het begin van het schooljaar 1945-1946
hebben we daarom een achtergelaten camou-
flage-pet tot een prima tennisnet verknipt.

Ieder nieuw lid moest, wegens de nog steeds
heersende ballenschaarste, een bal aan de
club afstaan als contributie. Zo konden we al

spoedig het seizoen openen. Het eerste trimester
hebben we gevuld met wedstrijden om de leden
naar prestatie in te delen in de drie klassen.

Om verschillende redenen werden er dit jaar
geen wedstrijden gespeeld.

Toen in het laaste trimester opnieuw ballen-

nood dreigde, werden we verrast met een dozijn
nieuwe ballen en bovendien nog met een
nieuw tennisnet. De wedstrijden voor de kam-
pioenschappen konden dus beginnen. Jammer-
genoeg waren deze baJlen niet geheel van voor-
oorlogse kwaliteit en daardoor eerçler versleten
dan we van een zichzelf respecterende tennisbal
verwachten mochten. In de laatste weken werd

de voorraad weer enigszins aangevuld, maar
eerst de dag na de overgangs-examens werd er
een punt gezet achter de wedstrijden met onder-
staande uitslagen:

re Klas.

(Aan de wedstrijden van de Ie klas werd ook
deelgenomen door de twee hoogstgeplaatste
spelers van de ze klas.)
Ie prijs: Gerard van Dongen en Paul Pierik.
ze Prijs: Toon Vercauteren.

2e Klas

Ie Prijs: Gerard van Dongen.
ze prijs: Toon Vercauteren.
3e prijs: Sjef Verschuren.

Je Klas
Ie prijs: Rudi van Rooyen.
ze prijs: Willy Hoefnagels.
3e prijs: Theo Bögels.

HUUB HUYTS.
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Hockey~ en Cricketclub "Unitas"

Voorzitter: JooP Bergsma.
Vice-voorzitter: Jules van Wijck.
Secretaris: Jan Jaartsveld.
Materieel: Toon Vercauteren.

Moderator: Drs. J. Titulaer.

Door de toenemende schaarste op het gebied
van hockey-materiaal is dit jaar voor Unitas
niet bijzonder gunstig geweest. Wel werd er
op de trainingsmiddagen heel enthousiast achter
een balletje gehold, dat reeds geruime tijd tot
beneden het toegestane gewicht vermagerd was,
maar wedstrijden zijn er weinig gespeeld.

Rolduc-Oud-studenten.

't Voorbeeld volgend van de voetbalclubs,
organiseerde ook onze club een wedstrijd tegen
oud-studenten van Rolduc, nadat een reeds

,>

vastgestelde wedstrijd tegen leerlingen van
"Katwijk" geen doorgang kon vinden. Ook nu
mocht Rolduc zegevierend uit de snijd te voor-
schijn treden. Het was echter een slappe match,
waarschijnlijk mede door het feit dat onze tegen-
standers niet op elkaar waren ingespeeld en dat
ook het Rolducs Hockey-elftal de vuurdoop
onderging.

Verder werden er nog enkele 'wedstrijden
gespeeld tussen de Heren Philosophen en de
Cour, waarbij het enthousiasme soms fel op-
laaide.

Wij, die het volgend jaar niet meer op Rolduc
zullen zijn, wensen onze Hockey-club: royale
donateurs, eminente spelers en roemrijke jaren.

J. VAN WIJK

Schaatswedstrij den
Zondag 20 Januari.

GROEP A

(Philosophie; 4, 5, 6, Gymn.; 3, 4, 5, H.B.S.)

Hardrijden (2 ronden) :
1. Hans Hunink.
2. Gerard Roelofs.

Hardrijden (6 ronden) :

1. Hans Hunink.
2. Gerard Roelofs.

Schoonrijden (enkel) :

1. Guus Janssen.
2. Ben Goumans.



Schoonriy'den (Paren) :

prijs: Guus Janssell.
Leo Brueren.

eerv. verm. : Paul Berger.
Willy Berger.

Estafette (8 ronden) :

prijs: Guus Janssen.
Leo Brueren.

Jan Castro.

GROEP B

(I, 2, 3 Gymn. 1 en 2 H.B.S.)

Hardrijden (2 ronden) :

1. Henk Ruijs.
2. Martin Minke.

Hardrijden (4 ronden) :
1. Henk Ruijs.
2. Martin Minke.

Schoonrijden (enkel) :

prijs: Willy Berger.
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Estafette (8 ronden) :
prijs: Theo Halsema.

Martin Minke.
Henk Ruijs.

KLEIN-ROLDUC

HardriJ'den:

Groep I (boven 13 jaar) :

1. Karel Dechesne.

2. Carl Brenninkmeijer.
3. Frans Douven.
4. Léon Harbers.

Groep 2 (onder 13 jaar) :

1. Jan Meulenbeld.
2. Nieo Custers.

Schoonriy'den :
1. René Reterà.
2. Hans Sehers.'

3. Jan Meulenbelcl.





Lerarencorps 1946
(;\



1. de Groot 2. Van Can 3. Van Hees 4. Hommes, 5. Berkels
6. Meys 7. Bohnen 8. Willems 9. Heijnen 10. Noé 11. Zwanik-
ken 12. Huysmans 13. Stroux 14. Senden 15. Timmermans
16. Vogels 17. Meissen 18. Coenen 19. Turlings 20. Caster-
mans 21. Janssen J. 22. Boosten 23. Schrijen 24. Flecken
25. Janssen Ch. 26. Dahmen 27. Bongers 28. Janssen A.
29. Titulair 30. Bessems 31. Houben 32. Van Loo 33. Franssen
34. Waterval 35. Pop 36. Jongen 37. Pater Herman Jozef
38. Van der Heyden 39. Eck 40. Reijnen 41. Deumes 42.
Jacobs 43. Van der Mühlen 44. Evertz 45. Sittarz 46. Smits
47. Zeyen 48. Zuylen



SCHOOLJAAR 1945-1946

Lerarencorps

I. . Priesterleraren.

van der Mühlen Drs. H. J, Directeur.
(benoemd 1913, Directeur 1940)

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.
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.
Bohnen J. H. J. 193°.
Damen J W. L. 1932.
Janssen J. A. E. J 1932.
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 Drs. P. J. H. 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. Chr. 1941.
Lemmens H. H. 1942.
Timmermans A. B. J. 1942.
van Hees G. 1944.
Hommes G. P. 1944.
Berkels M. H. 1945.

11. Lekenleraren.

Eck P. J. A. 1910.
Willems G. H. 1926.
van Can Dr. H. L. M. 1928.
de Groot C. A. J. 1930.
Léger G. J. 1\'1.1935.
van Loo E. M. 1939.
Zwanikken Drs. J. G. C. 1943.
Jongen J. J. 1945.
Bongers H. C. A. 1945.
Kurris Dr. Ir. Fr. J. J. H. 1945.

111. Onderwijzersvoorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922 (Hoofd).
Kloprogge J. J. M. 1945 (p:v. Hoofd).
Cuppen J. A. 1945.

IV. Muziekleraren.

Zeyen P. 19°1.
Noé J H. 1937.



Leerlingen van het schooljaar 1945-1946

Philosophie Supérieure

Benders Piet, Heerlen.
Brentjens Henri, Haelen.
Bruijnen Chris, Grubbenvorst.
Cobben Pierre, Maastricht.
Crolla George, Valkenburg (L.).
Frenken JooP, Oirsbeek.
Goumans Ben, Venray.
Haas Harry, Schaesberg.
Heijnens Ben, Maastricht.
Janssen Guus, Roermond.
van Kempen Wim, Leunen (Venray).
Kierkels Gerard, Heythuizen.
Kremer Joseph, Vaals.
Laudy Theo, Sittard.

Lemmen Piet, Venray.
de Munnik Jos, Bergen op Zoom.
Ruland Louis, Maastricht.
Sampers Frans, Roermond.
Schmitz Jacques, Heerlen.
Schröder André, Heerlen.
Spiertz Jos, Nieuwenhagen.
Teuwen Jan, Stramproy.
Timmermans Ben, Horst.
Visschers Piet, Budel.
Vullinghs Piet, Sevenum.
Wiertz Peter, Schaesberg.
van de Wouw Gos, Nederweert.

Philosophie Inférieure
Beckers * Paul, Amstenrade.
Bogman * Xavier, Schimmert.

Brueren * Leo, Velden.
Castermans * Alfons, Maastricht.

* Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1945-1946.
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Castro Jan, Maastricht.
Crapels Jozef, Nuth.
Dings * Jan, Tegelen.
Grubben * Wim, Maasbree.
Heggen * Joseph, Hoensbroek.
Hennissen * Frans, Wessem.
Huijben * Jan, Weert.
Huijts Frans, Voerend aal.
Knaps Matthieu, Simpelveld.

van Laer * Harry, Brunssum.
Lemmens Frans, Maastricht.
Lempens * Jan, Weert.
Onderdenwijngaard * Hein, Dordrecht.
Penders Hubert, Voerend aal.
Ruiths Jas, Kerkrade.
Schroeten * Jacques, Weert.
Vijgen. * Jo, Baskaap.
Wilms * Jo, Maasbracht.

Serninarie::Gymnasi urn

6de Klas.

Bergsma Jaap, Rotterdam.
Buck Jas, Bleyerheide (Kerkrade).
Dohmen Guus, Kerkrade.
Drenth Jan, Kerkrade.
Essink Jan, Oldenzaal.
Goossens Albert, Clinge.
Hanenbergh * Harry, Heerlen.

Hegtermans * Jan, Maastricht.
Matti Jo, Kerkrade.
Oom en Kees, Den Hout.

Sprokel Nico, Kerkrade.
Sterk Frans, Kerkrade. .

van Wersch Jan, Kerkrade.



Billekens Jan, Sevenum.
David * Frans, Maastricht.
Fraats * Jan, Limmel (Maastricht).
Frantzen René, Kerkrade.
Kallen Denis, Noorbeek.
Lau Hein, Schoorl (N.-H.).
Offermans Justin , Kerkrade.
Peters * Hubert, Heerlerheide (Heerlen).

Berger Paul, Terwinselen.
Botterweck Joseph, Mechelen (Wittem).
Frantzen Joseph, Kerkrade.
Goltstein Gerrie, Kerkrade.
Goossens * Jean, Berg en Terblijt.
HuIsman Willy, Welten (Heerlen).
de Jong * Frits, Scheveningen.
van de Kar Kees, Beek (N.-BL).
Leijgraaf Frans, Oosterhout.
Limpens Hubert, Chèvremont (Kerkrade).
Menge * Joep, Venlo.

2°3

5de Klas.

Pierik Jan, Terborg.
Ploemen Willy, Mechelen (Wittem).
Simons * Frans, Maastricht.

Stoop * Jan, Rotterdam.
Veraart Han, Kerkrade.
Vercauteren Antoon, Clinge.
Vijgen Gerard, Ubach over Worms.

4de Klas.

Oomen Wim, Den Hout.

Peters * Jos, Geleen.
Roelofs Michel, Sittard.

Rompen Louis, Mamelis (Vaals).
Stassen Ben, Weert.
Sterk Jo, Kerkrade.
Verhaak Oswald, Breda.

Vliegen Hein, Kerkrade.
Vliexs Hubert, Simpelveld.
Vullinghs Lambert, Sevenum.
Waelen Matthieu, Kerkrade.

3de Klas, lste Afd.

van den Bosch Jan, Liempde.
Delnoy Hubert, Terwinselen.
Douven Joseph, Mechelen (Wittem).
Hoefnagels Willy, Bleyerheide (Kerkrade).
Janssen Willy, Vijlen (Vaals).
Jaspers Theo, Klimmen.
Knubben Joseph, Brunssum.
van Leeuwen Ton, Haarlem.
Martens Jan, Hoensbroek.

Notermans Jos, Kerkrade.
Paulussen Jan, Bergeijlz.
Pierik Paul, Terborg.
Pinckaers Hubert, Epen (Wittem).
Snackers Willy, Eygelshoven.
Snijders Jo, Kerkrade.
Stouthart Wim, Eygelshoven.
Veraart Ben, Kerkrade.
Verwiel Leo, Oisterwijk.

3de Klas, 2de Afd.

Bakx Wim, Geertruidenberg.
van Basten Batenburg * Leo, Tegelen.
van den Berg Lodewijk, SluiskiI.
Claessen * Hub, Heerlen.
van Daal * Bas, Venlo.
Gemmeke * Naud, Maastricht.
Grouls * Leo, Kerkrade.

Hermans * Sjef, Heerlen.
van de Kar Fons, Beek (N.-BL).

Kerckhoffs * Tonn y, Schimmert.
Maenen * Jan, Heerlen.
van Neer * Frans, Maastricht.
van Neer Léon, Maastricht.

Nelissen Jacques, BeItrum.
Reijgersberg Gerard, Wateringen.
van Rooyen Rudi, Amsterdam.
van Ruitenbeek Theo, 's-Gravenhage.
Ruijs Kees, Woerden.



2de Klas, lste Afd.

2°4

Bergstein Tonny, Kerkrade.
Bischoff Nico, Kerkrade.

Bloemen Jan, Chèvremont (Kerkrade).
Brassé Martin, Heerlen.
Brenninkmeijer Gerard, Lichtenvoorde.
Brenninkmeijer Herman, Lichtenvoorde.
Brinkman Wim, Vaals.
Bröcheler Hendrik, Vaals.
Cremers Gerard, Heerlen.
Crijns Arthur, Rumpen (Brunssum).
Engelen Wim, Belfeld.
Eussen Hubert, Eygelshoven.
Frantzen Tonny, Kerkrade.
Limpens Guus, Chèvremont (Kerkrade).

Moers Jo, Kerkrade.
Notermans Hubert, Kerkrade.
Oomen Walt er, Den Hout.
Pötgens Paul, Kerkrade.
Pouls Henri, Rumpen (Brunssum).
Robbertz Matthieu, Kerkrade.
Scheepers Jean, Epen (Wittem).
Slenter Ernest, Noorbeek.
van Stratum Piet, Horst.
Tielen Eed, Sevenum.
Turlings Joseph, Echt.
Voncken Leo, Terwinselen.

Vijgen Jacques, Kerkrade.
Vijgen Pierre, Bleyerheide (Kerkrade).

2de Klas, 2de Afd.

Derks * Theo, Overasselt.
van Dongen * Gerard, Breda.
Franken Frans, Gulpen.
Franssen * Hub, Beek (L.).
Garritsen Floor, Elten.
de Goede Theo, Soesterberg.
Habets Leo, Gronsveld.
Hartmann * Gerard, Enschede.
Hermans Hubert, Schinnen.
Jötten * Hans, Spaubee1c
Koch Jan, Zuilen.
Linssen * Piet, Maasbracht.

Lommaert * Léon, Elsloo (Beek L.).
van Loo Jean, Gulpen.
van de Loo Theo, Gennep.

Obbema Piet, Sneek.
Peters * Jo, Heerlen.
Ruijs Henk, Woerden.
Schnabel * Rudi, Maastricht.
Seelen Antoon, Rijen.
Stassen * Eugène, Schimmert.
Stassen * Jozef, Weert.
Steegmans * Jules, Roermond.
Sijpkens Piet, Bussum.
Sijpkens Willy, Bussum.
Uiterwijk Jan, 's-Gravenhage.
de Vries Bertie, Bladel.
Wit kam * Jos, Goes.
Wouters Guus, Limmel (Maastricht).

lste Klas, lste Afd.

Bögels * Sjef, Brunssum.
Bollen * Joep, Nijmegen.
van Deursen Louis, Heerlen.
Feron * Jan, Geleen.
Geurts Henk, Grave.
Henquet Jean, Eysden.
Heuts * Albert, Heer.
van der Heyden Gerard, Mechelen (Wittem).
van der Heyden * Marcel, Oirschot.
KeuIers, Jan, Geleen.
Kuitenbrouwer * Gerard, Enschede.
Lanckohr Eugène, Kerkrade.
Lansu * Piet, Zuiddorpe.

Loozen * Hub, Simpelveld.
Nolet Hans, Warmenhuizen (N.-H.).
Peutz * Jan, Heerlen.
Rieter * Herman, Maashees.
Rings * Henri, Limmel (Maastricht).
Rinkens * Jos, Kerkrade.
Schleijpen * Jo, Wijlre.
Senden * Jacques, Bocholtz (L.).
Slenter Victor, Noorbeek.
van Stratum Thijs, Horst.
Wolters Harry, Haanrade (Kerkrade).

Zo)tmulder * Wiebe, 's-Gravenhage.r',;:""!,j



lste Klas, 2de Afd.

2°5

van Aalst * Henk, Schinveld.
van Basten Batenburg * Guus, Tegelen.
Berger WiIly, Terwinselen.
Brenninkmeijer * Carl, Lichtenvoorde.
Canisius * Harry, Geleen.
Claerhoudt * Robert, Sluis.
Classen * Louki, Maastricht.
Curfs * Emile, Houthem.
Dirven Jos, Heerlen.
Geraeds * Louis, Helden.
de Groot * Theo, Gemert.
Hendrix * Jan, Boxmeer.

Honée * Wim, Meerssen.
Huijnen * Jan, Valkenburg (L.).
Jacobs * Wim, Heerlen.
Leeferink * Herman, Hengelo.
Oomen * Henk, Den Hout.
Peutz * Alfons, Heerlen.
Raymakers Hans, Eersel.
Roex Harry, Heerlen.
Vermeeren * Adri, Dongen.
Verreck * Albert, Rimbtirg.
Willems WaIly, Kerkrade.

lste Klas, 3de Afd.

Bertholet Heinie, Spekholzerheide (Kerkrade).
Dirks * Harry, Eygelshoven.
Douven * Frans, Voerend aal.
Janssen Pierre, Kerkrade.
de Maat * Eddy, Stoppeldijk.
Mares * Matthieu, Eckelrade.
Meulenbeld * Jan, Horst.
Offermans * Jos, Geleen.
Ploum Jo, Chèvremont (Kerkrade).
Retera René, Spekholzerheide (Kerkrade).
Rongen * Frans, Schinveld.

Rutten * Piet, Heerlen.
Schoenmaeckers * Tonny, Scharn (Maastricht).
van SeIst * Nico, Maastricht.
Senden Jozef, Spekholzerheide (Kerkrade).
Simons * Johnny, Eysden.
van Stokkom * Tom, Breda.
Strolenberg * Karel, Kaalheide (Kerkrade).
Verwiel * Leo, Waalwijk.
van Wensen * Herman, Breda.
Willems * Piet, Sittard.

Hogere Burgerschool A

van den Hoef Hubert, Valkenburg (L.).
Hupperts Alfons, Gulpen.
Huijts Huub, Heerlen.
Mengelers Eddie, Doenrade.

Broers Hubert, Heerlen.
Donker * Fons, Veghel.
Horbach Lou, Gulpen.
Lokin * Chris, Tilburg.
Prummel * Guus, Drumpt bij Tiel.
Sprokel * Hubert, Kerkrade.
Veeger Luc, Groningen.

5de Klas.

Penners Bob, Heerlen.
van der Sterren Harry, Mill.
Vaessen Karel, Kerkrade.

4de Klas.

Verschuren Sjef, Loon op Zanel.
Verstraeten' * Albert, Weert.
VuIlinghs * Henri, Sevenum.
Weegels * Gerard, Weert.
van der Winkel Adri, Kotadabok (Singkep).
van Wijck * Jules, Nijmegen.
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Hogere Burgerschool B

5DE KLAS A EN B

5de Klas.

Duynstee Bob, Roermond.
Jaartsveld Frans, Groenlo.

Lamberti * Joep, Heerlen.
Leygraaf Robert, Oosterhout.

4de Klas.

Garritsen Otto, Elten.
Reijgersberg Bertus, Wateringen.
Reijnen Harry, Mil\.

Riksen Wim, Dongen.
Ruijs Jaap, Woerden.
van der Werf Gerrit, Bolsward.

3de Klas.

Coppes Robert, Enschede.
van den Hemel Nico, Sas van Gent.

van Hoorn Gied, Loon op Zand:
Houben * Leo, Geulle.
Hunink Hans, Wijhe.
Jaartsveld Jan, Silvolde.
Jacobs Theo, Weert.
de Jong Ad, Loon op Zand.

de Jong Cor, Loon op Zand.
Leenders Gerard, Venlo.
Roelofs Gerard, Enschede.
Peutz * Frits, Heerlen.
de Schutter Gerard, Fijnaart.
Sorbi Steef, Wassenaar.
de Vries Piet, Bladel.
Wijffels Willy, Sint Kruis.



Bergstein Peter, Kerkrade.
Bögels Theo, Rumpen (Brunssum).
van Bregt Kees, Rotterdam.
Buck Hans, Bleyerheide (Kerkrade).
Graaf Kees, Den Helder.
Halsema Theo, Wehe (Leens).
Hamers Leo, Simpelveld.
Hendrikse Egidius, I]zendijke.
Hermans * Gerard, Venlo.
Hermans Jan, Schinnen.
Hüberts Louis, Harderwijk.
Janssen Wim, Groningen.
van der Leek Jo, Terwinselen.

Boumans Johnny, Heerlen.
ten Doeschate Paul, Sevenum.
van Douveren Louis, Raalte.

van Drunen Lambert, Hintham (Rosmalen).
Eggen Willy, Bleyerheide (Kerkrade).
Everts * JooP, Raalte.
Everts Piet, Sevenum.
Geurts Willy, Grave.
van Gorp * Piet, Dongen.
Graat * Tonny, Boxmeer.
Hellemons * Hans, Breda.
Hendrikse * Ad, IJzendijke.
Hermans * Otto, Venlo.

Höppener Joseph, Ubach over Worms.
Jansen Han, Kloosterburen.
de Jong * Gerard, Loon op Zand.

2°7

2de Klas.

Louwers André, VughL
Melief John, Rotterdam.
Minke Martinus, D~demsvaart.
Pierik Hans, TerboJ;'g.
Senden Jan, Bocholtz (L.).
Smithuis Henk, Hengelo.
Snijders Fons, Kerkrade.
Voncken Hubert, Badhoeve-Dorp.
Wasser Hans, Winterswijk.
Wehkamp Frans, Slagharen.
van der Werf * Herman, Steenwijk.
Willemsen Gerard, Doesburg.
Wolsing * Gerard, Didam.

1ste Klas.

Keiren * André, Lottum.
Kruijtzer Karel, 's-Hertogenbosch.
Leijgraaf Han, Oosterhout.
Mulders * Sjef, Alphen (N.-B.).
Nijkamp * Chris, Loon op Zand.
Pierik * Ben, Terborg.
van Roosmalen Willy, Maastricht.
Ruiters Gerhard, Kerkrade.
Schraven * Marcel, Lottum.
Skrivanek * Dando, Best.
Steeman Huub, Rotterdam.

Verhey Leo, Didam.
Verschuren * Eduard, Loon op Zand.
Wullenweber Hans, Eygelshoven.
van Wijck * Jos, Nijmegen.
Zijlstra * Jacques, Lindenheuvel (Geleen).

VoorbereidendeKlas.

Albert * Hubert, Heerlerheide.
Beckers * Hubert, Treebeek.
van Bergen * Harry, HorsL
Boormans * Daniël, Gulpen.
Boots * Joos, Horst.
Botterweck * Matthieu, Mechelen (Wittem).
Bours * Louis, Banholt (Mheer).
Brenninkmeijer * Rudof, Lichtenvoorde.
Buck Frans, Kerkrade.
Coenders * Willy, Lottum.
Coenen * Jan, Uden.

Iste Afd.

Couwenberg Antoon, Lutterade (Geleen).
Cremers * Alphons, Tegelen.
Cremers Frans, Heerlen.
Custers * Nico, Graetheide (Sittard),
Dechesne * Karel, Leeuwarden.
Drenth Herman, Kerkrade.
Driessen * Jan, Horst.
Eck * Helmi, Kerkrade.

Goessens * Eddy, Gronsveld.
Grandjean Perrenod Comtesse * Jan, Nijmegen.
Hamers * Gerard, Simpelveld.



van Hasselt * Guido, Beek bij Nijmegen.
Hecker * Herman, Montfort (L.).
van Helvoort * Theo, Oirschot
Hesemans * Léon, Maastricht.
Houben* Jean, Banholt (Mheer).
Husmann * Kurt, Vaals.

Castermans, * Peter, Maastricht.

Cremers * Harry, Geleen.
Derks * Johan, Overasselt.
Harbers * Léon, Ubach over Worms.
Hutschemakers * Jos, Banholt (Mheer).
Janssen * Toon, Eersel.
Janssen * Wim, Rumpen (Brunssum).
Jaspers * Naud, Klimmen.
Jongen * Joseph, Simpelveld.
Jongen * Willy, Simpelveld.
Kallen * Hubert, Geleen.
Kerckhoffs * Paul, Hulsberg.
Martens * Hendrik, Horst.
Martens * Wim, Hoensbroek.

Minke * Paul, Waalwijk.
van Montfort * Ger, Terwinselen.
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Pinckaers * Joseph, Epen (Wittem).
van Roosmalen * Tonny, Maastricht.
Schers * Hans, Montfort (L.).
Trienekens * Wim, Boekel (N.-B.).
Vissers * Adriaan , Voerend aal.

2de Afd.

Narinx * Jean, Reymerstok (Gulpen).
Neelis * Nico, Heerlen.
Oomen * Piet, Den Hout.
Opfergelt Piet, Wijnandsrade.
Pinckaers * Willy, Epen (Wittem).
Pinckers * Rudi, Valkenburg (L.).
Pijpers * Gerard, Puth (Schinnen).
Savelsberg Pierre, Haanrade (Kerkrade).
Sen den * Joseph, Bocholtz (L.).
Sterk * Jo, Kerkrade.
Vaessen * Leo, Bocholtz (L.).
van de Ven * Adriaan, Oirschot.
Verwiel * Gerard, Oisterwijk.
Vullinghs * Willy, Sevenum.
Wassenaar * Tonny, 's-Gravenhage.
Wijnen * Frans, Kerkrade.



Personalia 1945-1946

De H. Priesterwijding ontvingen:

Louis Augustus.
Jan Boseh.
Henk Dieteren.
Guillaume Custers.

Paul Dings.
Léon Hermans.

Johan Hulsmans.
Joseph Huijts.
Arnold Jacobs.
Frans van der Laak.
Frans Lemmens.

Jan Maassen.
Johan Ortan.
J oseph Penders.
Harry Römkens.
Jean Rouwet.
Frans Rutten.

Jan Schulpen.
Pierre Slangen.
Johan Slegers.
Jo Tagage.

van het Bisdom Roermond.

De volgende examens werden afgelegd: *)

R.K. Universiteit Nijmegen:

W. P. H. Delhoofen, doet. ex. rechten.
H. H. Schoemaker, doet. ex. rechten.
E. G. G. M. Rutten, cand. ex rechten.
C. E. Schelfhout, cand. ex. rechten.
M. P. J. A. Cremers, promotie rechten.
J. G. H. Fleuren, cand. ex. rechten (c.l.).
P. J. H. Heynen, doet. ex. Ned. lett.
V. J. H. Hermens, doct. ex. theologie (c.l.).
H. J. A. Sanders, cand. ex theologie.
W. J. Th. Peters, cand. ex. klass. lett.
J. H. Senden, cand. ex. wijsbegeerte.
L. F. W. WetzeIs, doet ex. rechten.
P. H. Pinckaers, doet. ex. rechten.
J. J. Driessen, doet. ex. klass. lett.

*) De examenlijst is afgesloten op 18 Juli.
Oud-leerlingen worden verzocht opgave van de
door hen afgelegde examens te zenden aan Re-
dactie van Rolduc's Jaarboek te Rolduc.

Universiteit Leiden:

R. Eysink, doet. ex. ethnologic.
J. W. H. Bour, prop. ex. med.
H. H. Baggen, prop. ex. med.
E. M. Stoffels, arts ex.
D. Wintgens, doet. ex. med.

Universiteit Utrecht:

H. W. J. Verhey, doet. ex. med. re d.
J. C. Seelen, doet. ex. med. re d.
J. L. M. Starmans, cand. ex. med.
L. A. R. Starmans, cand. ex. med.
J. M. H. Olislagers, doet. ex. med. re d.
R. M. Olislagers, doet. ex. med. re d.
H. W. J. Verhey, doet. ex. med. ze d.
L. M. A. Lucas, cand. ex. soc. geografie.
R. M. Olislagers, doet. ex. med. ze d.
J. Th. Voorpool, cand. ex. med.
J. A. Pinckaers, cand ex. med.
H. M. van der Sande, st:mi-arts ex.
H. M. H. L. Horbach, doet. ex.veeartsenijk. re d.
L. J. A. Adriaansens, cand. ex. med.
G. U. M. de Bruyckere, cand. ex. med.
J. A. M. van Soest, cand. ex. med.
L. Th. F. Janssen, cand. ex. med. .
J. H. J. Martens, arts ex.
A. W. J. Motké, doet. ex. med.
P. A. C. Hendrickx, arts ex.
H. F. W. Burger, Theor. tandheelk. ze d.
P. H. Loyson, theor. tanheelk. ze d.
R. Eysink, promotie lett. en wijsbeg.
L. E. J. Snijders, doet. ex. med.
J. G. M. Huurman, cand. ex. med.
P. M. A. Willemse, cand ex. med.
L. Coppes, tandarts ex.

Universiteit Groningen:

J. P. Jaartsveld, cand. ex. med.
J. A. M. Smit, cand. ex. med.
H. J. J. Veeger, doet. ex. med.
S. H. W. Osse, arts ex. re d.
Th. Flint, prop. ex. med.
W. P. Stolz, doct. ex. med.
Th. A. M. van Wessum, doet. ex,. med.



C. J. M. Willemse, doct. ex. med.
A. H. M. Habets, doct. ex. med.

Universiteit Amsterdam:

M. J. Th. M. Jaspers, cand. ex. mee1. (c.L).
J. M. A. A. Begheyn, arts ex.
A. F. America, cand. ex. med.
F. F. H. M. van den Assum, cand. ex. med.
G. C. M. G. Verstraelen, arts ex. re d.
A. A. M. Widdershoven, cand. ex. med.
Th. Coppes, cand. ex. econ.

Techn. Hogeschool Delft:

C. W. M. van Heesewijk, prop. ex. civ. ing.

Landbouw-Hogeschool Wageningen :

J. J. G. van Waes, prop. ex.
F. N. Sikkes, cand. ex. Ned. landb.
P. P. J. Buck, cand. ex. Ned. landb.

R.K. Hogeschool Economische Wetenschappen
Tilburg:

P. H. M. Cremers, cand. ex.
J. F. Tromp, doct. ex.
B. Sj. van der Meer, prop. ex.
J. H. M. Boesten, prop. ex.
A. J. M. Janssen, prop. ex.
J. G. L. Werry, prop. ex.
G. S. A. P. Coenen, prop. ex.
P. L. J. Huberts, prop. ex.
K. H. J. SpackIer, doct. ex.
M. J. L. Pierey, prop. ex.
H. Kremer, prop. ex.
J. J. Boumans, doct. ex.
K. W. Buck, prop. ex.
Th. A. Adriaansens, doct. ex.
N. H. M. W. van Wersch, prop. ex.
J. W. J. Wiertz, prop. ex.
A. H. M. Verdijk, doet. ex.

Nederl. Econ, Hogeschool Rotterdam:

Ed. Th. M. Sadee, doet. ex.

Universiteit Leuven:

J. H. Gilissen, promotie polit. en soc. wetensch.

Bijzondere Commissie Eindhoven:

E. M. Th. M. Jaspers, arts ex.

zro

Tijdel. Academie Maastricht:

G. J. H. M. Stroy, prop. ex. med.
W. D. G. Loyson, prop. ex. med.
A. Cremers, prop. ex. med.
J. A. L. Savelbergh, prop. ex. meel.

Tijdel. Academie Nijmegen:

W. A. H. van Wijck, prop. ex. med.

Notarieel examen:

M. J. Schijns, ze d.
J. J. M. de Vries, re d.

Geschiedenis M.O. :

J. H. Schrijen.

Frans M.O. B. :

H. C. Coenen.

Nederlands M.O. :

L. W. Wijnen.

Lichamelijke Oefen. M.O.:

M. G. J. Vaessen.
J. H. Gelissen.

Werden benoemd:

tot Apostolisch Vicaris van Luanfu (China) :
Z.a. Exc. MgI. Constans (Frans) Kramer a.F.M.

tot Huisprelaat van Z.H. den Paus:

MgI. DI. F. J. Feron, Vicaris-Generaal en Presi-
dent van het Groot Seminarie te Roermond.

tot Rector Magnificus van de R. K. Hogeschool
v. Economischè Wetenschappen te Tilb~trg:

Prof. DI. M. J. H. Cobbenhagen.

tot Provinciaal der Paters Carmelieten:

Pater DI. Augustinus (Henri) Nolte a. Carm.

tot Hoogleraar in de Wijsbegeerteaan de Un.i-
versiteit te Leiden:

Prof. DI. F. L. R. Sassen.

Tot Hoogleraar in de Nederlandse Taalkunde
aan de R.K. Universiteit te Nijmegen:
Pfof. Dr. L. C. Michels.



tot Hoogleraar aan de Landbouw-Hogeschool
te Wageningen:
Prof. Ir. W. J. Dewez.

tot Bijzonder Hoogleraar in de Thomistische
Wijsbegeerte aan de Universiteit te Leiden:
Prof. Dr. P. H. van La.er.

tot deJinitor van den Generaal-Overste der
Paters TraPPisten te Rome:

Pater Vincentius O.C. (Joseph M.F. Hermans).

tot pastoor-deken

te Gulpen: S. N. Schneiders.
. te Echt: W. H. J. Linssen.

tor lid van de MaarschaPPij der N ederl. Letter-
h~tnde te Leiden:

Dr. H. L. M. van Can.

tot Raadsheer-Plaatsvervangerin het gerechts-
hoJ te 's- H ertogenbosch :

Mr. A. H. M. H. Receveur.

tot lid van de volkskunde-commissie van de Kon.
N ed. A cademie van Wetenschappen:

Dr. W. Roukens, privaat-docent aan de KK.
Universiteit te Nijmegen.

tot kapitein-adjudant van H. M. de Koningin:

Rob. J. E. M. van Zinnicq Bergmann.

tot Burgemeester
van Merkelbeek: J. J. Th. Clement.
van Groenlo: H. J. Schoemaker.
van Mook en Middelaar: H. G. H. de Mulder.
van Kloosterburen: M. H. Boerland.
van Ottersum: J. W. J. Janssen.
van Westdorpe: G. H. E. M. van Waes.

Werden gekozen:

tot lid van deTweedeKamer derStaten-Generaal:

Dr. Ir. W. J. Droesen.
H. M. J. Dassen.

tot lid van de EersteKamer der Staten-Generaal:

Mr. B. M. Berger.

tot lid van de GedeputeerdeStaten

van Limburg: Mr. Ch. J. H.r.Paulussen.
van Zuid-Holland: Mr. E. J. M. H. Bolsius.
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Werden begiftigd:

met het bronzen kruis voor oorlogsverdienste:

Eddy Lamberti.
H. Th. M. Koenders (posthuum).

met het verzetskruis:

Drs. J. L. Moonen, secretaris van het Bisdom
Roermond (posthuum).

OVERLEDENEN.

(achter de naam zijn de jaren aangegeven waarin
ze als leerling op Rolduc verbleven).

Joannes A. Burger M.S.C. (1918-1922), mis-
sionaris op Midden-Java. t Februari 1944
te Tjimahi (concentratiekamp Java).

Mr. Jan Evers (1916-1917), President van de
Landraad te Djokjakarta (Java). t 4 Septem-
ber 1944 te Bandoeng (concentratiekamp).

Mr. Jan Bröcker (1915-1921), inspecteur van
financiën te Padang. t 25 April 1945 te Bang-

kinang (concentratiekamp westk. v. Sumatra).
Mgr. Jos Hoogers (18861-1888), missionaris

der Congregatie van Scheut, oud-apostolisch
prefect van Satungfu. t 21 Juni 1945 te Peking.

Theod. Wismans (1899-1904), dierenarts te
Wychen. t September 1945.

Arnold J. Thissen (1899-1902). t 20 October

1945 te Heerlen. .
W. T. J. G. Osse (1882-1887), notaris te RaaHe.

. t 29 October 1945 te Raalte.
J. H. Pinckers (1895-1897), oud-pastoor te

Asselt. t 2 November 1945 te Gulpen.
J. H. Scholberg (1940-1942). t 5 November

1945 te Maastricht.
L. Tindemans (1887-1889), oud-pastoor te

Melick. t 5 November 1945 te Maastricht.
Theod. M. Everts (1877-x880). t 14 Novem-

ber 1945 te Sevenum.
Amaury C. K. Esser (1881-1890), oud-pastoor

te WeIl (L.). t 22 November 1945 te Venray.
Peter Op de Coul (1895-1897), oud-onderwijzer

te Echt. t 28 November te Echt.
Antoon J. H. Lenders (1895-1897), oud-pas-

toor te Maastricht (S. Joseph). t 4 Decem-
ber 1945 te Maastricht.

J. Hub. A. W. Thissen (19II-1912 en 1915-
1917), oud-kapelaan te Linne. t 14 December
1945 te Venray.



Frans J. L. Vullinghs (19°3-19°7). t 21 Janu-
ari 1946 te 's-Hertogenbosch.

Henri J. Kemna (1915-1919), dierenarts te
Goor. t 25 Januari 1946 te Utrecht.

H. M. S. Bernsen, oud-leraar van Rolduc (1913-
1918), oud-bijzonder hoogleraar aan de RK.
Hogeschool te Tilburg. t 28 Februari 1946 te
Hilversum.

Aug. J. H. Greijmans (1899-1901), pastoor te
Schinveld. t 22 Februari 1946 te Schinveld.

Louis W. H. Backhuys (1897-19°1), oud-leraar
van Rolduc (19°5-1934), pastoor te Beese!.
t 25 Februari 1946 te Beesel.

J. Hub. Janssen (19°7-19°9), oud-pastoor te
Noorbeek. t 6 Maart 1946 te Heerlen.

P. D. M. Beckers (1885-189°), oud-burge-
meester van Ubach over \Vorms, oud-lid van

de Provinciale Staten van Limburg, Ridder
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in de orde van Oranje-Nassau. t 29 April 1946
te Ubach over Worms.

Willem J. C. 1. Kipp (1879-1885), oud-lid van
de Gedep. Staten van de Provincie Noord-
Brabant, Ridder in de orde van den Neder-

landsen Leeuw. t I Mei 1946 te Megen.
J. Heijnen (1885-1887), oud-pastoor te Heer.

t 6 Mei 1946 te Buchten.
J. M. Hamers '(1892-19o1), oud-leraar van het

Bisschoppelijk College te Weert, oud-pastoor
te Klimmen. t 6 Mei 1946 te Kerkrade.

H. A. G. Jos. Gerards (1918-1925). t 13 Mei
1946 te Heerlen.

J. Hub. Vincken (1921-1928), ontvanger van de
gemeente Wittem. tIl Juni 1946te Maastricht.

Jos. P. Meussen (1881-189°), oud-leraar van
Rolduc (1894-19°4), oud-kapelaan te Klim-
men. t 23 Juni 1946 te Nijmegen.



IN MEMORIAM

Pastoor Louis Backhuys t
Louis Backhuys werd geboren op 29 Decem-

ber 1881 als een zoon van het zwierige stadje
Venlo, dat betrekkelijk weinig priesters leverde
voor ons diocees. Hij had iets van die zwierig-
heid in zijn krullend en haardos, welke toen het
mikpunt van onze toespelingen was, zooals later
de schamelheid, waarmede hij vroegtijdig die
jeugdijdelheid moest bekoopen. Leerling van het
Progymnasium, kwam hij al spoedig naar Rol-
duc, waar zijn oudere broer Willem reeds lee-
raar was. Dat gaf hem een voorsprong, welke
wij philosophen hem benijdden. Zoowel van-
wege de verlenging der toen sterk gerantsoen-
eerde rookgelegenheid, als ook om de veilige
toevlucht, welke diens kamer bood, om de niet
altijd geliefde gezamenlijke wandeling te ont-
komen. Hij was een der weinige philosophen
die deel uitmaakten van het toen bloeiende or-

kest, waarin hij zijn partij zoo krachtig blies,
dat dit een der tot steun ontboden leden van het

Akensch orkest den uitroep ontlokte: "Donner-
wetter ! was machen Sie denn !" Ook later zou

hij als leeraar met dezelfde animo blijven mee-
werken. Zijn ietwat romantisch gevoelige aan-
leg, gepaard aan een mooie stem, maakte hem
geschikt om in de tooneelstukken van dien tijd
de hoofdrol te vervullen en triomfen te vieren.

Hierdoor werd niet alleen een bijzondere be-
wondering voor het cultuurleven van Rolduc
in hem gevoed, maar bleef dit ook in zijn later
optreden altijd een beetje doorklinken.

Na voltooide studie op het Groot Seminarie
werd hij priester gewijd in 1905, een jaar dat
een record aantal aan leeraren vroeg, zood at
zelfs 6 klasgenoot en alleen voor Rolduc werden
bestemd. Hiertoe behoorde ook Louis, ofschoon

aanleg en neiging hem eerdèr voor het ministerie
schenen te bestemmen. Hij zou eerst in Leiden
natuurwetenschappen studeeren, mede tot zijn
verbazing, want wij hadden ons in de semina-
rietuin dikwijls geamuseerd met Louis te laten
raden wat voor soort boomen de kale, blader-

looze exemplaren. vertegenwoordigden, iets
waarmee hij, jongen uit de stad, geen raad wist. Dit
speelde hem zelfs parten op het examen, zooals

hij ons later smakelijk vertelde. Hij had een
geweldige massa theorie geslikt, maar de exami-
nator wilde weten of hij ook in de natuur had
rondgekeken. Hij zette hem een vogel voor, die

PASTOOR L. BACKHUYS 'i"

wel iets van een ooievaar had en door den can-

didaat ook zoo werd gedetermineerd. Kalm
draaide de examinator den vogel om zeggende:
"En die kromme snavel dan, zeker voor het
kindjes dragen!" Het was natuurlijk een ibis.
Een professorale mop die de benepen examinan-
dus maar matig waardeeren kon.

Met zijn diploma in den zak kwam hij naar
Rolduc. Hij begon met van de laagste tot de
hoogste klas de leerlingen te leeren dictaat te
maken. Een gedragen, duidelijke uiteenzetting,
verlucht met schematische teekeningen, of-
schoon hij nooit teekenen had geleerd, maakten
hem tot een uitstekend docent, die ook bij de
eindexamens geregeld gunstige resultaten be-
haalde. Overigens had de wetenschap niet zijn



voorliefde. Wanneer ik hem dan ook ontmoette
in de gang op weg naar de klas, met het model
van het oog in de hand, gelijk zijn broer steeds
met zijn passer, zeide hij wel eens terloops met
een knipoogje: "Voor de tiende maal de mensch
deze week!"

Daarnaast had hij zielzorg in verschillende
kloosters. Aan de conferenties, welke hij daar
gaf, besteedde hij bijzondere zorg. Een gedeelte
daarvan zou hij later uitgeven als "Vrede en
Vreugde", waarin hij de geestelijke spijze kruid-
de met allerlei toespelingen, voorbeelden en
ervaringen, welke hij zoo in den loop der jaren
had opgevangen of opgedaan. Zoo verliep het
eene jaar na het andere, en omdat het goed ging,
bleef hij leeraar ook toen voor en na anderen
verdwenen. Nog altijd werd voor geen opvolger
gezorgd en zoo werd hij wel een beetje de dupe
van het systeem. Want toen de gelegenheid
kwam om pastoor te worden, had hij zijn vijf
en twintig jarig priesterfeest reeds verschillende
jaren gevierd. Hij zelf had ook niet zoo'n haast,
volbloed Rolducien als hij was en altijd ge-
bleven is.

Na een korte tijd rector te zijn geweest, werd
hij pastoor in het landelijke Beesel. Eenmaal
het herdersambt aanvaard hebbend, ging hij
er geheel in op. Vooral de gevaren voor de rijpe-
re, opgroeiende jeugd deden hem op middelen
zinnen om hun een gepaste ontspanning in het
dorp zelf te geven.'Mede met dit doel werd hij
regisseur van de gemengde tooneelvereeniging
en schreef hij er zelf een tooneelstuk voor. Ook
voor de verkeerende jeugd had hij het oog op
een bond, die de gevaren zou verminderen,
waarvan hij, als zielzorger, de funeste gevolgen
ondervond.

Tijdens de bezettingsjaren trok hij door zijn
vrijmoedig preeken een minder gewenschte
aandacht, hetgeen hem vooreerst een huiszoe-
king bezorgde, die echter niets opleverde. Maar
bij een andere gelegenheid werd hij gezocht en
opgebracht naar Duitschland in gezelschap van
een persoon, die, in zusterkleeren gestoken, voor
spion werd aangezien. Terwijl zij zoo achter
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elkander voortliepen, met een soldaat achterop,
kwam er een ander soldaat voorbij. Deze bleef
verbaasd staan en voegde zijn makker toe:
"Na, JuP, hast du da eine tugendhafte Gesell-
schaft"! Soldatenhumor, die den pastoor, on-
danks zijn penibele toestand, 't deed uitproes-
ten van 't lachen. Gelukkig liep het incident
door een ruimhartig gebruik maken van de res-
trictio mentalis gunstig af, zood at hij na acht
dagen kon terugkeeren. Weldra volgde hierop
de evacuatie met al 't lijden, ontbering en miserie,
die hij als goede Herder meevoelde en meeleed,
en waarin hij troostend, steunend en sterkend
allen ter zijde stond. Toen de bevrijding kwam,
keerde hij terug naar het dorp, waarvan de kerk
zwaar beschadigd was, terwijl zijn huis was leeg-
geroofd en stukgeschoten, in een parochie welke
niet alleen stoffelijk veel geleden had. 't Was
hem of hij niet meer die pak had op de zijnen,
vooral de jongeren, en in een gevoel van de-
pressie dacht hij er zelfs aan ontslag te nemen.

't Is niet noodig geweest. Gelijk elke week was
hij in een naburig dorp vrede en vreugde gaan
brengen door de geestelijke zorg welke hij daar
voor de zusters op zich genomen had. God heeft
zijn trouwen dienstknecht opgeroepen zoo uit
zijn werk, langs den weg, om hem die getrouw
was in het kleine, en ook het grootere had aan-
gekund, nu over veel te stellen. Het was 25
Februari 1946. In sneeuwjacht en ko~de hebben
wij hem enkele dagen later uitgedragen, terwijl
vele VIienden wegens de onmogelijke verbin-
dingen niet tegenwoordig konden zijn.

Vrede was zijn deel reeds op aarde, moge hij
nu de groote vreugde zien, die hij predikte door
zijn woord en voorbeeld. Ook deze oud-Roldu-
cien, die tijdens zijn pastoorschap zoo gaarne
nog eens terugkwam in het geliefde Rolduc om
de oude herinneringen te doen opleven en de
geur der gulle gastvrijheid in te drinken, zal
zeker met de velen daarboven bidden, dat hun
oud Rolduc, ook in den nieuwen vorm, zijn
zegen blijve spreiden en groot zal zijn, zooals
alleen Rolduc groot kan zijn.

AMICDS.



H. M. S. BERNSENt

Weer is er een van de oude Rolducse garde
heengegaan! Dan komt zijn portret in Rolduc's
J aarboek. Voor de leerlingen van thans en ook
voor velen van de tegenwoordige leraren is hij
een onbekende geweest. Maar velen van hen,
die gedurende de jaren 1913-1918de H.B.S te
Rolduc bezocht hebben, zullen nog met liefde en
hoogachting den man gedenken,. die altijd ge-
reed stond anderen te helpen, die voor zijn leer-
lingen leraar en vader was. Bernsen was immers
een man, die alleen leefde voor anderen, die deed,

wat slechts weinigen kunnen: zich zelf wegcij-
feren.

Waar men Vriend Bernsen.ook ontmoette, als

leraar aan de H.B.S. (Rolduc, Helmond, Eind-
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Bij het portret van
H. Bernsen t
Leraar H.B.S. Rolduc 1913-18
Overleden te Hilversum 18 Februari 1946.

hoven, Hilversum), als docent aan de Leergan-
gen (Sittard, Roermond, Tilburg), of als buiten-
gewoon hoogleraar aan de Handelshogeschool
te Tilburg, steeds gaf hij blijk van degelijke,
grondige kennis, overal was hij, naast kundig
docent, een ervaren paedagoog.

Sedert 1917 was Bernsen lid van de examen-
commissie Duits L.O., van welke commissie hij
ruim 20 jaar secretaris is geweest. Maar steeds
en overal was hij de vriendelijke, behulpzame
raadsman, die zich zelf nooit op de voorgrond
plaatste.

Zijn weduwe en kinderen verloren in hem een
trouw Echtgenoot en een zorgzamen Vader.
Hij ruste in Vrede) p. J. E.
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Joseph Meussen t
(overleden te Nijmegen 23 Juni 1946)

De schrijver van dit artikel over Joseph
Meussen heeft hem alleen gekend als collega te
Rolduc ; vanzelfsprekend zal hij zich beperken
tot zijn Rolducse herinneringen.

Professor Meussen was leraar te Rolduc van

1894 tot 1904. Hij doceerde er Engels en had het
in die taal door volhardende zelfstudie ver ge-
bracht. De nog al moeilijke en ietwat grillige
uitspraak van die taal wist hij zich eigen te
maken. Was hij vertrouwd met het Engels,
blijkens verdienstelijke vertalingen uit die taal
wist hij met het Frans even goed om te gaan.
Duits sprak hij ook behoorlijk, enige "Knitte"
daargelaten, waarmede de Duitsers zelf niet
altijd raad weten.

Collega Meussen toonde zich steeds gediens-
tig en hulpvaardig. Een gevraagde dienst wei-
gerde hij zelden of nooit, al gebeurde het wel
eens, dat het niet inwilligen van een verzoek
niet steeds geschiedde in fluwelen taal.

Jarenlang bekleedde hij de verantwoorde-
lijke post van "infirrnier" met veel zorg en toe-
wijding. Was hij ook als zodanig steeds even
behulpzaam, een zacht geneesheer was hij niet,
voor zover dan in deze van geneesheer kan ge-
sproken worden. Zijn vrijmoedige taal werd
niet altijd door de jongelui gewaardeerd. Vooral
langslapers wist hij te genezen Van hun kwaal;
dat beschouwde hij als een stuk opvoeding tot
zelfbeheersing en tot plichtsbesef.

Royaal was hij eerder te veel dan te weinig.
Gulheid en gastvrijheid bezat hij in hoge mate
en het was voor hem een zichtbaar genoegen
anderen daarin te doen delen.

Jarenlang trad hij op als toneelregisseur. Aan
toewijding ontbrak het hem hierbij allerminst;
uren en uren had hij er voor over. Toch oogstte
hij niet steeds het gewenste succes. Iedereen
weet overigens, dat betweterige kostschool-
leerlingen niet het meest dankbare publiek zijn.
Sommigen speculeren er bewust op, om van een
tragedie een comedie te maken. Dat is geen
grote kunst; daartoe is alleen nodig gebrek aan
fijngevoeligheid of een noodlotige samenloop

van omstandigheden, die zelfs bij de meest zorg-
vuldige voorbereiding niet altijd te voorkomen
is. Was daarom zijn toch altijd edelmoedig stre-
ven minder te waarderen?

JOSEPH MEUSSEN t

Professor Meussen zal te Rolduc, dat hij heel
zijn leven door een bijzonder warme liefde zou
blijven toedragen, steeds in dankbare herinne-
ring voortleven.

Natuurlijk mogen we deze eenvoudige schets
niet eindigen zonder den dierbaren overledene

aan te bevelen in de gebeden der Rolducse ge-
meenschap met deze aandoenlijke smeekbede
der Kerk:

Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona ei requiem.



Antoon Jansen t
Misschien zult gij U dezen trouwen Rolducsen

dienstknecht het best in herinnering brengen
uit enige kleine feiten en gebeurtenissen van
zijn leven.

Antoon Jansen kwam in dienst van Rolduc
als koetsier in 1907. Wanneer een koetsier bijna
veertig jaren lang in één en dezelfde dienst
blijft, is daaruit alleen reeds veel af te leiden.
Zoals wij Antoon de laatste twintig jaar ge-
kend hebben was hij een ietsje corpulente man
geworden, die steeds een welgedane en verzorgde
indruk maakte.

De gewone achteruitgang van het koetsiers-
beroep in onze vermechaniseerde wereld heeft
ook Antoon meegemaakt. Reed hij in de eerste
vijftien jaren regelmatig als personenkoetsier
met Directeur en Leraren en verdere bewoners

van Rolduc van en naar "Station Rolduc" en
naar de diverse vergaderingen en bijeenkoms-
ten, daarna kwam de tijd, dat hij met het éne
werkpaard dat Rolduc hield, de weinige vrach-
ten van en naar Kerkrade en op onze eigen ter-
reinen deed, die in ons Huis voorkwamen. Toen

wij echter op Rolduc een eigen vrachtwagen
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kregen, werd ook ons laatste paard vervangen
door een stel ponny's. Voor Antoon was deze
verandering een harde slag. Toch trok hij steeds
de algemene belangstelling wanneer hij een en-
kele maal met zijn miniatuurspan door Kerk-
rade trok. En telkens vertelde hij met trots, dat
men in Kerkrade weer zo en zoveel voor zijn
ponny's geboden had. Antoon was, bij gebrek
aan beter, ook aan onze ponny's gaan hechten.

Bij de reëvacuatie in October 1944 bleken
onze paardjes verdwenen te zijn. En Antoon
trok hieruit de conclusie, dat ook voor hem nu
de langste tijd op Rolduc voorbij was. Hij
maakte het voornemen om binnen korte tijd
naar zijn familie te gaan rusten.

Antoon Jansen was een echte degelijke
koetsier van de oude stempel. Als verstandig
mens heeft hij de kleine geneugten van zijn
ambt in barre kou en stralende hitte niet ver-

smaad. Als degelijk Limburger heeft hij elke
dag God gegeven, wat Gode toekomt door een
dagelijks met echte eerbied bijwonen van de
H. Mis zonder ooit te mankeren en door rustig
zijn plichten op Rolduc te vervullen.

Toen in de winter van 1945 een volgens zijn
1üening hardnekkige verkoudheid hem het adem-
halen bemoeilijkte, ging hij naar het Ziekenhuis
in Kerkrade, waar men constateerde, dat hij
niet te redden was. Reeds daar werd hij van de
laatste H. Sacramenten voorzien. Op Rolduc
teruggekeerd was zijn maandenlang verblijf op
de. Infirmerie voor hem een zware beproev~ng.
Ofschoon hij in verband met zijn plannen nooit
eraan gedacht had zijn lang ziekbed op Rolduc te
moeten doormaken om daarna op Rolduc's
kerkhof begraven te worden, onderwierp hij
zich toch gelaten en vol overgave aan Gods be-
slissingen. Reeds wekenlang was zijn toestand
achteruitgegaan en toen de Priester hem dan
ook ervan sprak hem nogmaals het H. Oliesel toe
te dienen, was hem dit een zichtbaar welgevallen.

In Antoon Jansen heeft Rolduc weer een
van die trouwe degelijke dienstknechten ver-
loren, van wie men zou kunnen zeggen, dat het
enig werkelijk ernstig verkeerde dat zij Rolduc
aandoen, hun heengaan is. Maar in dit geval was
dit niet zijn, maar Gods beslissing. Moge hij
rusten in vrede.

Antoon Jansen werd geboren te Heel op
16 Juli 1882. Hij kwam te Rolduc in 1907 en
overleed te Rolduc op 29 Maart 1946.
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waarm Z. H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van Roermond,

bekend maakt, dat Rolduc vanaf September 1946 officieel

en uitsluitend klein seminarie zal zijn.

GULlELMUS

DOOR DE GENADE GODS EN DE GUNST

VAN DEN H. APOSTOLISCHEN STOEL

BISSCHOP VAN ROERMOND,

AAN DE EERWAARDE GEESTELIJKHEID
EN DE GELOOVIGEN VAN ONS BISDOM

HEIL EN ZALIGHEID IN DEN HEER!

D. G. Wij vragen Uwe heel bijzondere aan-
dacht voor het volgend herderlijk schrijven,
waarin Wij U gaan spreken over de allerge-
wichtigste aangelegenheid, welke een Bisschop
te behartigen heeft: de oPleiding en de vorming
van de priesters. Moge God ons leerend woord en
Uwe volgzame aandacht zegenen.

Zelf door God geroepen tot het priesterschap
hebben Wij van Onze jeugd af getracht diep
besef te krijgen van de bovenmenschelijke op-
dracht en waardigheid van den priester Gods.
Sindsdien is dat besef onder de verlichting van
den H. Geest en de ervaring van ons priester-
lijk en bisschoppelijk leven steeds nog dieper
geworden. Als priester voelden Wij Onze nietig-
heid en ontoereikendheid duidelijk aan. Later,
toen Wij zelf belast werden met de zware taak
om de jonge priesters mede op te leiden, leerde
een veertienjarige ervaring Ons, hoe moeilijk
het is. om zelfs van goede candidaten goede
priesters te maken. Zoo mogelijk werd toen
Onze overtuiging nóg hechter, dat geen enkel
middel ongebruikt moet blijven om de ideale
priestervorming zoo goed mogelijk te benaderen.
Het stond voor Ons vast: de zielen hebben

goede, heilige priesters nodig, en God wil, dat alle
mogelijke offers, zoowel door de candidaten
zelf en hun ouders, als ook door de gelovigen
en de Kerkelijke Overheid voor dit ideaal ge-
bracht worden. En toen Wij dan ook door

Gods Voorzienigheid Bisschop werden van
Ons schoon en dierbaar Diocees - een Bisdom,

dat door Gods genade niet alleen bijna geheel
katholiek is gebleven, maar dat wellicht ook
ais een der schoonste Bisdommen van heel de

wereld mag gelden -, beseften Wij met be-
zwarende duidelijkheid, dat Onze eerste, voor-
naamste en zwaarste zorg moest zijn: de zorg
voor de vorming van de priesters.

Deze overtuiging, D. G., is tijdens Ons Epis-
copaat zoo mogelijk nog verdiept. De ervaring
omtrent de lasten en gevaren van het priester-
lijk leven deed Ons de uitspraken der H. Kerk
ten volle begrijpen. Toen Z. H. Paus Pius XI
Ons dan ook in een particuliere audientie met
niets ontziende klaarheid sprak over Onzen plicht
om met groote zorg en gestrengheid te waken
over de vorming van goede en heilige priesters,
waren Zijn woorden de zuivere ~eergave van
hetgeen in Onzen geest en hart leefde, en Wij ga-
ven den Heiligen Vader gaarne de belofte ons
best te doen en niet terug te schrikken voor
mogelijke moeilijkheden en offers. Wij wisten

immers, da~ Wij dan Gods H. Wil zouden ver-
vullen en dat God ons bij deze bemoeiingen zou
zegenen.

Om dit alles eenigermate te begrijpen, D. G.,
is het nodig dat gij U rekenschap geeft van twee
dingen: ten eerste van het feit, dat de geroepe-
nen voor het H. Priesterschap ten slotte maar
gewone menschenkinderen zijn, met al de ge-
breken en zwakheden, welke den mensch na de

erfzonde eigen zijn; ten tweede van het myste-
rie, dat de priester, die uit deze onwaardige
menschenkinderen gevormd moet worden, wer-
kelijk een "alter Christus", een andere Christus
zal moeten zijn, aan wien de zielen, ja in zeke-
ren zin de eeuwigheid der menschen moet kun-
nen worden toevertrouwd.



U weet allen hoe ontzaglijk moeilijk het is
van een klein kind door vorming en opvoeding
een persoonlijkheid, een goeden mensch, een
Hinken burger, een echten Christen, een eenigs-
zins waardig kind van God te maken. Hoeveel
moeilijker is het dan niet van datzelfde zwakke
kind een goeden, vromen priester te maken, een
"anderen Christus", die waarlijk "alles voor
allen" wil zijn. Hoe zal men dien jongen geest,
die toch door de erfzonde verduisterd is en voor

wien het al zoo moeilijk is de waarheid zuiver
te leeren kennen, kunnen omvormen tot een
bron van waarheid en licht, bereid en in staat

om de geesten en zielen te verlichten? Hoe zal
hij "het licht der wereld" kunnen worden gelijk
Christus, die zich zelf het licht der wereld noèmt

maar die tevens van de Apostelen zeide" Gij
zijt het licht der wereld"? Hoe zal men van dien
gevoeligen, jongen, onstuimigen, maar zwakken
en wispelturigen wil, die toch ook door de erf-
zonden geknakt en verzwakt werd, een kracht
kunnen maken, die de medemenschen weet te
stalen en te sterken, die het zwakke en zondige
volk weet voor te gaan en te leiden op den engen
en doornigen weg naar de eeuwigheid? Hoe zal
men dat jonge, teere gemoed en hart, dat toch
ook gewond werd door de erfzonde en onder-
hevig blijft aan de verlokkingen en stormen des
levens, kunnen omvormen tot een hart, dat

zijn natuurlijkste en sterkste verlangens weet
te verloochenen en dat bereid en in staat is zich

gelijk Christus "weg te schenken als een los-
prijs voor velen"? Hoe zal men die handen, die
toch ook van stof zijn en de streeling van bezit
en genot kunnen voelen, rein genoeg maken om
het Lichaam van Jezus Christus waardig te dra-
gen en uit te deelen? Hoe zal men die spraak,
die toch ook volgens het woord van den H. Ja-
cobus gevaarlijk is "als een vuur, dat heel een
woud in brand kan steken", rein en waardig
maken om het woord der vergeving uit te spre-
ken over de zielen en de heilige woorden der
Consecratie te zeggen? Hoe zal men dien jongen
zwakken mensch omvormen tot een persoon-
lijkheid, die waardig "als gezant van God op-
treedt", uit wiens mond "God de menschen ver-
maant", die waardig "de geheimenissen Gods
zal uitdeelen"? Hoe zal men dien eenvoudigen
jongeman maken tot het "zout der aarde", dat
in staat is de lauwe en zwakke zielen te vervul-
len met de kracht Gods? Zeker, de H. Geest zal
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door de handoplegging van den Bisschop over
hem komen, en de kracht Gods zal hem over-
schaduwen. God zal hem Zijn gezag geven om
te leeren, Zijn macht en barmhartigheid om te
vergeven, Zijn liefde om het Brood des levens
uit te deelen. Maar wij weten toch ook, dat
Jezus zelf jaren gebruikt heeft om Zijn eerste
priesters te vormen, eer Hij hun deze verheven
zending en macht gaf. Wij weten ook, dat God
van de candidaten zelf gestage toewijding, van
hun ouders groote offervaardigheid, en van de
H. Kerk jarenlange vorming vraagt, eer Hij
den zwakken mensch tot dit bovenmenschelijke
ambt toelaat.

Inderdaad, D. G., is het reeds een groot ge-
heim vader en moeder te zijn en kinderen voor
God op te voeden, het is een nog veel grooter
geheim priester te worden, "andere Christus",
vader van de zielen, en niets mag nagelaten
worden om in de geroepenen dat heilige ideaal
te verwezenlijken.

Velen hebben hieromtrent ook nog heel on-
juiste opvattingen. Zij meenen al gauw, dat,
als de Kerkelijke Overheid gebeden en offers
vraagt voor de priesters, het er enkel om gaat de
priesters te behoeden voor gevaren. Inderdaad,
ook daarvoor moet gebeden en geofferd worden.
De priester is en blljft mensch, hij staat dikwijls
midden in de wereld, al mag hij niet van die

wereld zijn, zijn ambt brengt hem. in contact
met alle soorten van personen, hij moet de meest
delicate aangelegenheden behandelen, en de
duivel weet ook te speculeeren op de meest ver-
heven ambten en verhoudingen. Daarom blijft
voor den priester altijd dat overduidelijke woord
van den H. Paulus een angstwekkende waar-
schuwing, "dat ik, terwijl ik anderen heilig,
zelf niet verloren moge gaan". Maar toch is dat
niet het eenige en zelfs niet het voornaamste
motief, waarom wij al die gebeden en offers
vragen. Het gaat er ten slotte om heilige pries-
ters te hebben, priesters, die het woord van Je-
sus verstaan en trachten te beleven "weest vol-

maald gelijk Uw hemelsche Vader volmaakt
is", priesters, die aan het volk met Paulus kun-
nen zeggen "Weest mijn navolgers, gelijk ik
God navolg", priesters, die de Goddelijke liefde
in zich dragen en laten uitstralen over de men-
schen, die Goddelijke liefde, waarvan alweer
St. Paulus zegt, dat zij "alles draagt, alles ver-
mag. . . .", met één woord, priesters, die waar-



lijk een "andere Christus" zijn, en die als een
andere Christus weldoende rondgaan" en "alles
voor allen" zijn geworden. En al blijven wij in
feite nog zoo ver van dat Goddelijke ideaal af,
wij moeten er toch naar streven en alle middelen
aanwenden om onzen Hoogepriester zoo goed
mogelijk na te volgen.

Goddank, tot nu toe heeft de goede God in dit
opzicht Ons Bisdom gezegend. In het algemeen
waren er steeds voldoende candidaten. Zij stam-

. den in den regel uit gezinnen, waar vader en
moeder - vooral moeder speelt hier zoo'n
grootc en onvervangbare rol -', een hecht en
zuiver fundament hadden gelegel. In de parochie
en de Lagere school heerschte gewoonlijk een
sfeer, waarin het zaad der roeping zich gunstig
kon ontwikkelen. Op onze Bisschoppelijke Col-
leges trachtte men de reeds meer ontkiemde
roeping te behouden en te bevorderen. En ten
slotte trachtte men tijdens de Philosophische en
Theologische studiën den candidaat rijp te ma-
ken voor de H. Wijding, zood at op Onze vraag
bij de H. Wijding "Weet gij, dat zij waardig
zijn", met gerust hart kon geantwoord worden
"Voor zoover menschelijke zwakheid dat kan
weten, weten en getuigen wij, dat zij waardig
zijn om den last van dit ambt op zich te nemen".

Toch is .er nog altijd iets, waarvan Onze voor-
ganger en Wij Ons steeds hebben afgevraagd of
ook dát niet kon gedaan worden om de oplei-
ding van de priesters zoo goed mogelijk te doen
zijn. Reeds in 1919legde Onze voorganger Mgr.
Laurentius Schrijnen een reeks van vragen voor
aan bevoegde raadgevers om hierin raad en uit-
sluitsel te krijgen. Nooit kwam die vraag tot rust.
Integendeel, steeds duidelijker en steeds drin-
gender kwam zij voor Ons te staan. Er ging geen
jaar, geen maand, misschien geen week of dag
voorbij, of Wij hebben ons deze vraag gesteld
en God gebeden er Ons Zijn oplossing voor te
leeren. Toen kwam de oorlog. Het werd een
lange nacht van geestelijke zorgen voor de zielen.
Maar het werd tevens een heldere dag, waarin
men de oplossing van sommige problemen dui-
delijker kon zien. En toen hebben Wij na lang
gebed, na veel beraad, wel wetend wat er alle-
maal aan vast zat, en ook bewust dat velen aar-

zelden en huiverden, het besluit genomen. Wij
achtten Ons daartoe verplicht.

Wat is dat dan, D. G. ? De priester moet ge-
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vormd worden tot een man van de wetenschap,
karakter en deugd. Hij moet echter een bijzon-
dere persoonlijkheid zijn. Ook in de wereld
groeien Goddank velen uit tot persoonlijkheden
van wetenschap, karakter en deugd. De pries-
ter moet de "andere Christus" worden, de man,
die aan het vaderschap der aarde verzaakt om
vader der zielen te worden. De opleiding en
vorming daartoe vormen een eigen sfeer. En
nu mogen Wij God wel danken om het goede en
schoone, dat in Onze Bisschoppelijke Colleges
is gegroeid, ten slotte kon men toch niet zeggen,
dat dit de meest geeigende sfeer was, waarin
priesters konden groeien. De tijd hieraan had
ook veel veranderd. Het aantal studenten

groeide onrustbarend, de verhouding van het
aantal priesterstudenten tot de overige leer-
lingen werd steeds ongunstiger. Daarenboven,
het was eenvoudig niet meer mogelijk om aan
alle Bisschoppelijke Colleges zulk een bezetting
van priesterleeraren te handhaven, dat men van
een instituut kon spreken voor en door pries-
ters ingesteld en geleid. Met diep leed in Ons
hart worstelden Wij ieder jaar, als van het toch
reeds ontoereikende aantal jonge priesters zoo
velen moesten worden genomen voor die in-
stellingen.

Daarbij kwam de geestelijke nood onzer tijden
en de bijzondere eischen, welke nu aan de vor-
ming van den priester moeten gesteld worden.
Het is een voor ingewijden bekend feit, dat die
vorming, gelijk ook die voor het religieuze leven,
tegenwoordig nog zwaarder is dan deze uit den
aard der zaak reeds is. De candidaten komen

uit een wereld, die besmet is. Ook zij en de ge-
zinnen, waaruit zij voortkomen, moesten leven
in een sfeer, die door gebrek aan eenvoud en
diepe Christelijkheid, de vorming tot priester
moeilijker maakt. En, als zij eenmaal priester
zijn, moeten zij gaan leven en gaan werken in
een wereld, die eenerzijds veel meer gevaren in
zich draagt en anderzijds veel meer een contact
en een opoffering vraagt, welke alleen van den
echten priester verwacht kunnen worden. Ja,
D. G., de wereld heeft altijd heilige priesters
noodig gehad. Zij moeten heilig zijn om vrucht-
baar te zijn voor de zielen. Maar zoo ooit, dan
is dat nu noodig. Nu, nu meer van den priester
gevorderd wordt dan ooit, nu de gevaren groo-
ter zijn voor den priester dan ooit, nu de kritiek
tegen den priester erger dreigt dan ooit, nu het



meer dan ooit gaat voor of tegen Christus,
nu moet de "andere Christus" meer dan ooit een

waardige, sterke, heilige "andere Christus" zijn.
En ook daarvoor achten Wij de sfeer van een
zuiver Klein Seminarie, waar de priester-can-
didaat in past als een kind in eigen gezin,
noodig.

De moeilijkheden en bezwaren van dit plan
zijn Ons geenszins onbekend. Zij werden nu al
meer dan vijf en twintig jaar besproken en over-
wogen. Zij zijn voor Ons zelf al veertien jaar het
voorwerp van Onze bisschoppelijke zorg en ge-
bed.

Daar is vooreerst het verlies van Rolduc als

nationaal opleidingsinstituut. Daar is vervolgens
het verlies van de betrekkelijke voordeelen,
verbonden aan de zgn. gemengde opleiding,
welke voordelen zoowel den leek- als den priester-
student tot op zekere hoogte ten goede kwamen.

Niet ieder schat deze voordelen en verliezen op

gelijke wijze. In ieder geval, Wij achten Ons
verplicht een en ander in Gods naam te aan-
vaarden. Dit offer wordt in de beoordeeling van
de weldenkende geloovigen trouwens niet wei-
nig verlicht door het feit, dat Ons Bisdom toch
altijd nog geheel uitzonderlijke offers blijft bren-
gen voor de opleiding der leeken-studenten uit
het geheele land. Daar Onze drie andere Bis-
schoppelijke Colleges hun internaten zoo wijd
mogelijk open blijven stellen voor alle geschikte
candidaten hoeft het aantal jongens, die in Lim-
burg een internaatsopleiding zoeken, niet min-
der te worden. Ook blijft het nog altijd waar, dat
Ons Bisdom ook voortaan tientallen van pries-
terleeraren blijft beschikbaar stellen voor de
opleiding en vorming van interne en externe
leekenstudenten uit het hee1e land. Wij zijn er

fier en blij om, dat God ons de gelegenheid en
de krachten gaf om in dit opzicht een traditie
voort te zetten, welke door geen ander Neder-
landsch Bisdom en door weinig andere Bis-
dommen in de wereld kon verwezenlijkt worden.

Thans gaan wij dan, D. G., met volle ver-
trouwen dit groote plan verwezenlijken. Vanaf
September 1946 zal Rolduc officieel en uitslui-
tend Klein-Seminarie zijn voor de opleiding en
vorming van Priesterstudenten van Ons Bis-
dom. Wij hebben den goeden God gezegd dat
Wij nu alles gedaan hebben wat mogelijk is om
goede, heilige priesters te vormen. Daarom leggen
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Wij nu dan ook deze groote zaak, die toch eigen-
lijk Gods eigen groote belang is, met kinderlijk
vertrouwen in Gods handen en in die van onze

goede Moeder Maria neer.
Maar dan moeten wij ook allen blijven doen

wat wij kunnen. Dan moet ons aller gebed voor
de toekomstige priesters ook steeds inniger en
vuriger worden. Dan moeten de ouders der
priesterstudenten ook bereid zijn de hoogste
offervaardigheid op te bieden. Dan moeten
onze priesters, onze parochies en instituten ook
gaarne meewerken aan dit verheven ideaal.
Dan moet ons Klein Seminarie ook een model

worden van priester-opleiding.
Onzerzijds zullen Wij met liefde alles doen wat

hiervoor noodig is. Wij zullen gaarne de noodige
en geschikte krachten voor dit voorname insti-
tuut afstaan. Wij zullen zorg dragen, dat de op-
leiding onder studie-opzicht - het Gymnasium
blijft een door den Staat erkend Gynasium -

aan de hoogste eischen voldoet. Wij zullen met
alle kracht bevorderen, dat de vorming onder
cultureel en zelfs onder lichamelijk opzicht bij
geen ander instituut in de schaduw hoeft te
staan. Wij zullen vooral blijven bidden, waken
en werken, dat de geestelijke vorming en op-
leiding ten volle voldoet aan hetgeen God en de
H. Kerk hiervan mogen verwachten. "Stella
Duce" zullen wij trachten de offers, welke nu
en voortaan voor dit ideaal gebr?-cht moeten
worden, vruchtbaar te maken tot welzijn van
onze toekomstige priesterschap, tot heil van
Limburg en van de H. Kerk.

D. G., dit alles is ook Uw belang. Inderdaad,
"res vestra agitur", het gaat ook om U, om Uw
kinderen, om Uw zielen. Het gaat om de vor-
ming van hen, van wie later zal gezegd worden
"qualis pastor, talis grex - zooals de herder,
zoo is ook zijn kudde".

Kan het U dan verwonderen, dat wij ook om
Uw gebed en steun vragen? Ook om Uw stoffe-
lijken steun. Iedere parochie en ieder instituut,
dat daarvoor in aanmerking komt, zal Ons iets
moeten helpen. Het zal een steun zijn, die eigen-
lijk heel gering is, maar die wel vast en goed ge-
regeld moet worden. Wij zullen naderhand met
Onze Pastoors en Rectoren deze zaak in de

resp. parochies en rectoraten regelen.

D. G., van alle verzoeken, welke Wij als Bis-
schop ooit aan U gericht hebben, is dit verzoek



het voornaamste. Zoo ooit dan rekenen Wij nu op
Uw volgzaamheid. Laat Uw volgzaamheid en
edelmoedigheid desnoods des te grooter zijn
naarmate de een of ander in onnadenkendheid

wellicht tegenwerkt. Limburg heeft een uitzon-
derlijken eerbied en aanhankelijkheid jegens den
priester. Thans treedt Uw Bisschop voor U op
met alle gezag, dat God Hem heelt gegeven, om met
Uw aller steun de kroon te zetten op het werk
voor den priester. Limburg zal dit werk steunen.
En God, zoo bidden Wij, moge in Zijn door zo
vele eeuwen beproefde liefde voor Limburg
zorgen, dat dit werk slaagt, dat straks ons Klein
Seminarie een der dierbaarste, schoonste en
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zegenrijkste instellingen moge zIJn van ons zoo
innig geliefd Limburg.

Wij zegenen U allen.

Uw Herder en Vader,
t GULIELMUS.

Roermond, Feest van Maria Boodschap 1946.

En zal dit Ons herderlijk schrijven in alle ker-
ken, alsmede in de kapellen, waarover een Rec-
tor is aangesteld, op Passiezondag onder alle
vastgestelde H.H. Missen op de gebruikelijke
wijze worden voorgelezen.



Kanunnik

J. J. Kruyder
1763--1846

Een van de laatst overlevende Koorheren der

voormalige Abdij Rolduc was Kan. Kruyder,
overleden als pastoor van Afden bij Herzogen-
rath 24 April 1846. 1)

Joannes Josephus Kruyder werd geboren IS
Maart 1763 te Henri-Chapélle, gelegen halver-
wege tusschen Aken en Verviers. Daar hij zich
geroepen voelde tot het H. Priesterschap, door-

1) Hem overleefden zijn confraters Dr. J ohann
Jos. Müller, overleden als Poenitenciarius van
het Metropolitaan Kapittel te Keulen 18 Mei
1850 op 8z-jarigen leeftijd, en J oannes Corsten,
overleden als pastoor te Lontzen in het land van
Eupen, 18 Juli 1850, eveneens op 8z-jarigen
leeftijd.

liep hij de Latijnsche School en trad in te Rolduc.
De Koorheeren van deze Abdij bedienden ver-
schillende parochies in het land van Eupen, en
zoo zal de jeugdige Joannes Kruyder den geest
der Reguliere Kanunniken van St. Augustinus
hebben leren kennen en waardeeren. Te Rolduc

ingekleed 13 Oct. 1786, legde hij er 8 Febr. 1788
de kloostergeloften af en werd hij 18 Juni 1791
tot priester gewijd.

Lang zou het leven van gebed en studie, dat hij
leidde in afwachting van een benoeming in de
zielzorg, niet duren. In 1793 trokken de Fran-
sche Patriotten onder generaal Miranda onze
streken binnen. Rolduc met zijn bezittingen



werd als kerkelijk goed tot nationaal eigendom
verklaard, om publiek te. worden verkocht.

Ondanks het protest der Koorheeren ging de
verkoop door. Met eigen middelen kochten zij de
Abdij weer in en verzochten om in het hun nu

wederom toebehoorende Rolduc te mogen blijven
wonen. Dit werd hun geweigerd, en zoo bleef hun
niets anders over dan in ballingschap te gaan.
Abt Chaineux en de in de Abdij verblijf houdende
kanunniken, waaronder J. J. Kruyder, moesten
hun geliefd Rolduc verlaten, en zij emigreerden
naar Duitschland.

Waar Kan. Kruyder de dagen zijner balling-
schap heeft doorgebracht, is niet met zekerheid
te bepalen. We vinden hem later werkzaam in de
zielzorg te Kerkrade, daarna te Alsdorf; r2
December r8r7 volgde hij zijn vriend en confra-
ter, den bekenden historicus S. P. Ernst op als
pastoor van Afden. Vermoedelijk ook heeft
Kruyder als exécuteur testamentair van zijn
voorganger het archief der voormalige Abdij
en het manuscript der A nnales Rodenses in bezit
gekregen.

Om de Abdij te kunnen koopen - waarbij
als bedoeling uitsluitend voorzat: het overgaan
van Rolduc in staatsbezit te verhinderen - had

men gelden moeten opnemen. Hiertoe en ook
om verdere eventueel nog rijzende moeilijkheden
het hoofd te kunnen bieden, was ontheffing van
de gelofte van armoede minstens alleszins ge-
wenscht, zoo niet noodzakelijk. Deze dispen-
satie werd aan de Koorheeren door Paus

Pius VII in r803 verleend. Nog steeds trachtten
de kanunniken Rolduc te behouden voor een

kerkelijk doel, overeenkomstig de stichting en'
historie der Abdij. Toen nu de pogingen, onder-
nomen om in de gebouwen een rusthuis voor
zieke en gebrekkige priesters te vestigen, mis-
lukten, besloten Kruyder en de andere kanunni-
ken, onder elkaar - zij waren 32 in getal - de
bezittingen te verdeelen. Het gebouw zelf met
zijn aanhoorigheden bleef evenwel onverdeeld
bezit. 1)

Zoo wist men Rolduc uit de handen van den

staat te houden tot r8r7. Met de andere Koor-
heeren, die nu te zamen eigenaar waren van de

1) Voor bijzonderheden hieromtrent, zie het
grondig artikel van J. Kleintjes S.J., Rolduc van
I839-I8S7in Rolduc'sjaarboekX (1930), p. 74-93,
en Rolduc in Woord .en Beeld, p. 156,s., 165,ss.
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gebouwen en bezittingen der Abdij, bleef
Kruyder er voor ijveren, Rolduc aan zijn histo-
rische bestemming te doen beantwoorden. Zoo
behoorde hij met S. P. Ernst tot de requestanten
die in r8r7 en r8r8 aan Koning Willem I ver-
zochten, het Bisdom Luik te machtigen tot het
aanvaarden van de voormalige Abdij, ten einde
daarin een Klein Seminarie te vestigen.

Het zou evenwel nog jaren duren, alvorens
Kruyder en de andere Koorheeren hun wensch
vervuld zagen. Na de splitsing van Nederland
en België bleef Rolduc als Klein Seminarie aan
het Vicariaat Roermond. Bij de moeilijkheden,
die de Directeuren Schrijen en Peters alsmaar
op te lossen hadden, sprak Kan. Kruyder zijn
sindsdien beroemd gebleven en zoo dikwijls
geciteerd woord : Gottes Segen ruhet über diesem
H ause.

Hoezeer Kruyder en de andere Kanunniken
zich er ook over verheugden, dat Rolduc voor de
Kerk behouden bleef, toch moet het hun aan

het hart gegaan zijn, hun Abdij te verlaten, te
zien, hoe Rolduc voor hun Orde verloren ging
en hoe de eeuwenoude traditie der Koorheeren
werd verbroken.

Het nieuwe Rolduc wist het werk en de zorgen
van den hoogbejaarden priester te waardeeren.
Bij zijn gouden priesterfeest in r84r werd hem
een kelk aangeboden met de op de cuppa ge-
graveerde inscriptie, die tevens een chronicum is:

s1gn VM p1etatIs
1Vb1Lar1o

pastor! 1oann1 1osepho krVyDer
e1Vs obtVLerVnt CoLLegae

"Dit teeken van eerbiedige vriendschap boden
den jubileerenden herder Joannes Josephus
Kruyder diens medepriesters aan."

Kan. Kruyder liet zich evenwel niet in edel-
moedigheid overtreffen. Want toen in r843
de laatste Luiksche heeren van Rolduc naar het

Seminarie St. Truyen in Belgisch Limburg
vertrokken met medevoering van een en ander,
offreerde Kruyder zijn kelk aan de zeer slecht
voorziene kerk van Rolduc, met een tweede
inscriptie, op den voet aangebracht:
j.j .krUyDer, seM1narII InstItUtor, restIt Uto
gratUlatUr, reCUsà jUbILI Cratarà

"J. J. Kruyder, grondlegger van het Seminarie
wensdlt het herstelde Seminarie geluk onder aan-
b:edingvan zijn bij zijn jubileum gedreven kelk".



Met de overdracht van Rolduc aan Roermond
en de in gebruik neming als Klein Seminarie
van dit Vicariaat, waren de moeilijkheden nog
geenszins beslecht. Met name werd nog lang
onderhandeld over het aan het Bisdom Luik
te betalen bedrag. In deze moeizame besprekin-
gen over eigendomsrecht, overdracht, verkoop-
som en condities bleek Kruyder de voorvechter
voor recht en billijkheid, en bleef hij steeds
ijveren voor het realiseeren van de bedoelingen
der vroegere bezitters, de Augustijner Kanunni-
ken.

Toen eindelijk 28 Mei 1845 de koop kon wor-
den gesloten - waarbij de vroegere Abdij met
de haar nog toebehoorende gronden overging
aan Roermond voor de som van 66.000 fr. -
mocht Kan. Kruyder aan een feestmaal de
gelukwenschen van Directeur, leeraren en leer-
lingen in ontvangst nemen, en bij die gelegenheid
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werd het vers uit de Bucolica van Vergilius op
hem toegepast, dat nog steeds bij plechtige
Directeursfeesten op een der schilden aan de
wanden in de eetzaal prijkt:
Fortunate senex, ergo tua rura manebunt.
"Gelukkige grijsaard, uw erf zal dus blijven !"
(Eclof!,aI, 46)

Tot zijn dood toe bleef Kruyder een vriend
van Rolduc. Al zal hij met weemoed het abts-
ceremoniëel in het priesterkoor en de aanwezig-
heid der kanunniken in de koorbanken gemist
hebben, de oude Koorheer nam, naar Pothast
aanteekent in zijn Dagboek, nog actief deel aan
de kerkelijke plechtigheden bij feestelijke ge-
legenheden.

Bij testament vermaakte hij aan Rolduc een
bedrag van 10.400 fr. , benevens het Z.g.
"Duitsche bosquet".

Zijn tijdgenooten prijzen zijn pastoralen ijver,
zijn vrijgevigheid, eenvoud en vroomheid. Hij
stelde er prijs op, ondanks zijn hooge jaren zijn
priesterlijke functies te blijven uitoefenen. In
het voorjaar van 1846 liep hij, vermoedelijk
door het te lange zitten in den biechtstoel, een
longontsteking op, waaraan hij een week iater,
24 April, des avonds te half negen overleed.
De begrafenis vond plaats te Afden den 27 April;
de uitvaartdienst werd er den 4 Mei gehouden,
terwijl te Rolduc den dag daarn.a - de leer-
lingen waren intusschen van hun Paasch-

. vacantie teruggekeerd - een plechtige Requiem-
mis werd gezongen.

Terecht geeft Rolduc, in dankbare herinnering
aan het vele, dat Kan. Kruyder voor het
Seminarie gedaan heeft, aan diens portret een
eereplaats naast die der Abten in het statige
trappenhuis, dat toegang verleent tot de tegen-
woordige directeurskamers. 1)

J. BOOSTEN.

1) B. A. Pothast noteert in zijn Dagboek (p. 23),
berustend in de archieven van Rolduc: "Son
portrait peint du temps beIge par I'elève Schoofs,
se trouve, comme copie, dans la maison." Ver-
moedelijk betreft dit het bovengenoemde portret,
dat bij dit artikel gereproduceerd wordt.



28 November 1945!

Het begint zo eenvoudig: een vonkje, een
vlammetje. Heel kalmpjes verspreidt het zich
en dan ineens bij een lichte luchttocht slaat het
omhoog, daalt en rijst weer en het slaat om zich
heen, snel als de grijparmen van een inktvis en
alles wat het te pakken krijgt, hult het in zijn

eigen kleur. En langzaam aan krijgt het er ple-
zier in en het begint te knetteren en soms even
te loeien, alsof het binnen in het hete hart vro-

lijke binnenpretjes heeft. En voort gaat het
weer, dansend en springend en zich voortplan-
tend door sissend talloze vonkjes weg te schie-
ten, die op hun beurt weer vlammetjes worden en
in een ogenblik tijds opgroeien tot forse knapen,
baldadig en roekeloos.

Zo is het ook daarboven gegaan, op die stille
zolder, waar de matrassen als het ware uitno-

digend lagen opgestapeld. Het vonkje kwam en
daarmee het begin van de ramp.

Tijdens de onderbreking, na de twee morgen-
lessen, werd het zichtbaar. Een dikke rookwolk

baande zich langs de "Olympus" een weg naar
de cour. Vol belangstelling stonden de jongens
te kijken, afwisseling in de stille morgenuren.
Als het langer duurt, te lang volgens sommigen,
krijgen er een paar verlof om te gaan kijken.
Maar binnen twee minuten zijn zij weer terug
en zij roepen het uit en het klinkt verder over
de cour en door de gangen, op de trappen en de

dortoirs, op de ziekenkamers en in de piano-
hokjes, het klinkt en brengt schrik teweeg en
van de andere kant ook een gevoel van voldaan-
heid, te weten, dat er iets gebeuren gaat, het
klinkt en doet de heren ernstig kijken en aan
de zusters ontlokt het een schietgebed, maar
de harten van de jongens springen op en zij
kloppen en schokken in de jonge borsten alsof
zij wilden zeggen: "Kom, niet bang, nu wij J".
En het klinkt en weergalmt van alle kanten,
steeds dit eene, dit zelfde woord: "Brand,
Brand J"

Zo begint het.
Een kwartier later is alles op Rolduc veran-

derd. Er wordt gezongen en gevloekt, er wordt
gewerkt. Er wordt gespoten en gesmeten, er
wordt. gewerkt. Er wordt geholpen en gedragen,
er wordt gewerkt. Steeds dit zelfde refrein: ge-
werkt met plezier, omdat het voor Rolduc is,
gewerkt met ongewone ijver, omdat het om Rol-
duc gaat, gewerkt met alle krachten, omdat Rol-
duc dat waard is. Deze brand is goed, goed voor
Rolduc en goed voor ~ijn bewopers, omdat het
hen weer één maakt. Want iets van die eenheid

was er verloren geraakt in het afgelopen tri-
mester. Maar nu smeedt de hitte van het vuur

allen weer aaneen en in ploegen zijn zij aan het
werk bij het spuiten op het dak en het zweet
gutst er bij neer, want hij is het niet gewoon om
een spuit op volle kracht te hanteren, die stu-
dent met zijn zachte handen en zijn ongebro-
ken nagels; in ploegen zijn zij aan het werk bij
het ontruimen van de grote bibliotheek: in een
lange rij, die langs de trap naar beneden golft
en in de kruisgangen verdwijnt, worden de
stapels door gegeven, sommige kletsnat, andere
onder het stof, maar niemand let er op. Er zit
geestdrift in en als een paar heel oude, half-ver-
teerde exemplaren langs komen, weet iemand,
ondanks de stromen bluswater die over hem heen

kletsen, te vertellen, dat deze boeken nog uit
de prae-historie stammen. Er hoeft van boven
maar even het woord Vrijwilligers geroepen te
worden, of ze staan al klaar, tien maal zooveel
als er gebruikt kunnen worden. Zij leren elkaar
kennen, daar boven in dat vuile water, die vieze



rommel en de hitte die hen tegenslaat. Jongens
van wie men het nooit gedacht heeft blijken
mannen te zijn, die zwijgend en met doorzetten
hun werk doen. En dan krijgen zij hulp, hulp
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van Kerkrade, hulp van de mijnen, hulp van ver
buiten Rolduc. En het is nodig, want de helft
van dort oir V is al verdwenen en de sterretoren

wankelt reeds. Gezamenlijk wordt er dan verder
geblust en gestreden, totdat na meer dan twee
uur het gevaar geweken is en de vlammen be-
teugeld zijn en dan bedaren de jongens en gaan
eten. Het is een gewoon Rolducs diner, maar het
smaakt allen zo fijn, omdat ervoor gewerkt is.
Voor de eerste keer van het trimester voelen zij,
dat zij hun portie aan kunnen, dat zij gezonde
honger hebben, dat zij ook van binnen leven.

N a het diner komen de tongen los en ieder
vertelt van zijn aandeel in het blussingswerk en
het zijn er velen die de brand het eerst zagen of
het eerst water gaven of op de hoogste nok van
het dak zaten en bijna waren gevallen. Maar dat
geeft niet, de pittige, ouderwetse geest zit weer
in de jongens en er vormen zich direct weer vrij-
willigerstroepen om te helpen bij het nablussen
en om te beginnen met het puin te ruimen. De
hele middag door wordt er flink aangepakt en
als dan het einde van de korte dag gekomen is,
kunnen ze met tevredenheid ophouden. De
zolder, de slaapkamertjes, de sterretoren, de
congregatie kapel en heel dort oir V zijn verdwe-
nen, de geweldige waterschade is nog niet te
overzien, de jongens zijn doodmoe, maar toch,
ondanks alles, gaan zij 's avonds voldaan naar
bed met veel plannen voor de dag van morgen
en met de zekere gedachte: "Rolduc heeft ont-
zettend veel voor mij gedaan, maar vandaag
heb ik eindelijk eens een dienst kunnen bewijzen
aan Rolduc"

Johan van Donnersberg.



Orgelconcert na het Lof

Rolduc heeft dit jaar heel wat uitvoeringen
en lezingen gehad op muzikaal gebied. Wij den-
ken hier aan het Maastrichts Stedelijk Orkest,
Henry Heydendaal en Marius Monnikendam.
Maar meestal vestigen wij te zeer onze aandacht
op grootheden die van buiten onze gemeenschap
komen en vergeten wij al te licht degenen die
wij dagelijks bijna in ons midden zien en mis-
schien in verhouding te weinig waarderen.

Het is traditie geworden op Rolduc, dat er
iedere Zondag na het Lof een orgelconcert ge-
geven wordt. Dan genieten de muziekliefheb-
bers van het mooie spel dat ons geboden wordt.
Dan kunnen wij constateren wat een prachtig
orgel Rolduc heeft in vergelijking met andere
plaatsen. Maar wij zouden toch weinig aan dit
instrument hebben, indien wij er ons niet van
bewust waren een organist te hebben, die
vol1edig dit instrument beheerst. En wij zijn
er zeker van, dat wij in Mhr. Nico Zeyen J r.
zo iemand hebben. Het zou te veel zijn om hier
al de componisten en werken op te noemen, die
dit jaar op de programma's van het orgelcon-
cert gestaan hebben. Daarom zul1en wij ons
beperken tot de grootste orgelcomponisten.
Wij merken direct op, dat Nico Zeyen een rijke
variatie in de keuze van zijn stukken heeft. Van
componisten van de Late Middeleeuwen tot
onze moderne tijd hebben wij werken kunnen
beluisteren. Hierbij denken wij terug aan den
laat-middeleeuwsen meester Guillaume Dufay,
1395-1474, die in zijn werken getuigt van diepe
ernst en stille vrede. Dan volgen verschillende

. Duitse en Italiaanse meesters, die aan de grote
periode van Bach voora:fgaan. Hiervan is vooral
Dietrich Buxtehude, 1637-17°7, de bekende
figuur in Duitsland, voor wie Bach een grote
verering had. Buxtehude's werken eisen een
grote muzikale begaafdheid en technische vaar-
digheid van den organist. Via andere bekende
meesters zoals Vincent Lübeck en Nic Bruhns

komen wij aan den uiterst genialen Bach, die,
wat zijn orgelwerken betreft, zeker de grootste
aller tijden mag genoemd worden. Voor Bach
heeft Nico Zeyen een grote bewondering, het-

. geen wij kunnen afleiden uit de grote lijst van

werken die hij dit jaar weer van hem gespeeld
heeft. Wij weten, dat dit altijd de mooiste orgel-
concerten zijn geweest, wanneer hij voor ons
een Preludium en Fuga of enkele koràlen van
deze muzikale grootheid vertolkte. Wij voelden
dan uit die muziek de diepe godsdienstzin van den
componist. Vooral de koralen zijn mooi en juist
door de prachtige registratie die onze organist
weet te gebruiken, iets wat inzicht eist in de
psyche van Bach, werden deze stukken als het
ware nog mooier dan zij al zijn. Daarbij geeft
ons de evenwichtige uitvoering van de vaak
technisch zeer moeilijke werken vertrouwen in
den vertolker. Enkele werkjes van Beethoven
hebben wij ook kunnen beluisteren~ Zij deden
ons sterk terugdenken aan de koralen van Bach.
Dan komen wij aan de componisten van de
vorige eeuw, onder wie wij vooral César Franck
moeten noemen als een groot genie. Zijn Finale
in Bes gr. t. met zijn energieke inleidende pe-
daalsolo is ons niet onbekend. Van Widor kent

iedere Rolducien de Finale uit de He Sym-
phonie, die de schitterende bekroning vormt
van dit werk.

Vervolgens hebben wij nog veel werken kun-
nen beluisteren van comronisten van' onze tijd
tot de hyper-modernste toe, waaronder men ook
Hendr. Andriessen, wat zijn laatste werken be-
treft, kan rekenen. Deze composities zijn voor
de meesten van ons wegens hun dissonant-
klinkende accoorden en hun gehele opbouw
misschien niet zo bevattelijk. Maar toch kunnen
wij ons in deze moderne muziek inleven, als wij
ze vaker beluisteren. Hiertoe zijn wij in de ge-
legenheid geweest in 't afgelopen jaar. Want de
werken van de modernen kregen naast die der
klassieken even vaak hun beurt. Flor Peeters,

de grote orgelvirtuoos van Mechelen, geeft
blijk van zijn genialiteit in zijn vele werken en
zeker in zijn orgelcomposities is hij te bewon-
deren. Vermeld moge worden de werken, die
wij in onze kerk hebben kunnen beluisteren
zoals de Toccata, Fuga en Hymne over "Ave
Maris Stella", de Modale Suite, de Variaties en
Finale over "Heer Jezus heeft een hofken" om
enkele te noemen.



Hier zijn enkel de grote componisten genoemd.
Ook van vele anderen hebben wij nog werken
en werkjes gehoord, die ons juist vaak door hun
stille eenvoud konden bekoren. Zo is ons dit

jaar veel geboden en zijn wij misschien weer
een stuk rijker'geworden door het genieten ervan.
Zeer terecht gaat onze dank dan naar Nico Zeyen
die ons dit alles geboden heeft. Rolduc noemt
men een cultuurcentrum. Wij kunnen met dank-
baarheid vaststellen, dat ook hij meegewerkt
heeft om het culturele peil hoog te houden,
zo niet nog te verhogen. En daarvoor tonen
wij hem onze erkentelijkheid door enkele
woorden van dank van deze plaats af. De oud-
Rolduciens zullen met dankbaar hart terug-
denken aan deze orgelconcerten en des te meer
naarmate zij in de toekomst hiervan meer zullen
moeten missen. Degenen die blijven, hopen, dat
zij in de komende jaren evenveel mogen ge-
nieten als vroeger.
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Van het grote orgelconcert op'Zondag 14 Juli,
waarbij als slot Variations sur "Adieu x à Rol-
duc" pour grand orgue van Pierre Zeyen -
ten afscheid aan alle studenten, die gingen
vertrekken - na het Lof gespeeld werd, volgt
hier het programma, dat een waardig slot mag
heten van de reeks concerten die ons dit jaar
gegeven werden.

I. Preludium en Fuga in E. gr. t. Nic Bruhns
2. Orgel koralen

a. "HerzIich tut mich verlangen" J. S. Bach
(1685-1750)

b. "Ertödt uns durch dein Güte" J. S. Bach-
Flor Peeters geb. 19°3.

C. M. Widor

(1845-1937)
3. Uit Symphonie II

a. Pastorale.
d. Finale.

4. Thema con Variazione per la
notte di natale

5. Troisième Choral

M. Monniken-
dam geb. 1892.

H. Andriessen geb. 1892.



Adieu

Rolduc, ik weet nog goed, dat ik voor het eerst
hier kwam, toen ik met vrees en ontzag keek
naar je hoge muren, toen ik liep door je grote
gangen.

De eerste ontmoeting was niet prettig. Ik
kende je nog niet. Alles was zo groot, zo onge-
zellig, zo koud. Toen zag ik het mooie niet, het
goede dat in je verborgen was.

Rolduc, je had een eigen sfeer, die voor mij
onbekend was. Zoals iedere culturele waarde

moet veroverd worden door de menselijke
geest, zoals iedereen er in moet doordringen om
door die waarde, de waarde van zijn eigen leven
te verhogen, zo was het ook met jouw sfeer,
Rolduc.

Jouw sfeer was ook een culturele waarde. Ook
ik heb er in moeten door dringen. Ik heb die
sfeer gegrepen, omdat ik wist dat hij een waarde
had. En toen Rolduc, ben je heel anders voor
mij geworden toen heb ik je gezien, zoals alle
oud-leerlingen je zagen, als een liefdevolle moe-
der voor haar kinderen. In je kerk lag iets
plechtstatigs, iets aparts. Die muren hadden
de geluiden nog in zich van die duizenden die
onze voorgangers waren.

Het was alsof al je muren, die me toen zo
koud leken, me iets te vertellen hadden uit het
verleden, dat zo mooi en zo rijk was aan her-
mnenngen.

Zo zie ik je weer door mijn geest gaan, Rolduc.
Als een prachtige en boeiende film. Dan denk ik
aan de laatste dagen die ik met je mocht door-
brengen. Aan de spannende dagen tussen het
einde van de examens en de uitslag. Na de uit-
slag hoorde ik niet meer die grote vit bundigheid
van andere jaren. Iedereen voelde iets in zich
omgaan. Iedereen wist dat een stuk leven, een
periode achter ons lag. De anders zo fene vreugde
werd vervangen door de schitte~ende klanken van
het "Adieu Rolduc". Het Adieu Rolduc, dat
we zo vaak hadden gehoord, zongen we nu zelf.
Nu voelde ik de verhevenheid van dit lied, maar
ook diepe melancholie die er in verborgen was.

Ik zag je nu, Rolduc, als een "séjour de mon
enfance". Ik dacht aan de plichten die ik niet
graag deed, maar die ik toch moest doen. Toen

Roiduc

heb je me geleerd, Rolduc, dat de onaangename
verplichtingen goed en heilzaam in haar gevolgen
zijn. Je hebt ons reeds geleerd de moeilijkheden
van het maatschappelijke leven met een glim-
lach te overwinnen.

Je hebt me geleerd, Rolduc, de juiste midden-
weg te kiezen tussen materie en geest. Je hebt
me de schoonheid van het leven laten zien. Het

leven dat zo wisselvallig is. Ik heb de schoonheid
van de natuur leren waarderen. Ik heb meege-
leefd met de seizoenen. Als we na de grote va-
cantie terugkwamen, dan zagen we nog de vol-
heid van de zomer, de groene kastanjebomen op
de cour; daarna de herfst, wanneer de bladeren
de rijke kleurenschakeringen gingen aannemen,
wanneer de "ijzeren weg" bezaaid was met goud-
gele bladeren, wanneer je 's morgens bij een
gymnastiekles de hellingen van het Wormdal
zag gloeien in al hun rijke kleuren-variaties. En
in de winter je Carré, Rolduc: Och, wat was
dat mooi, al die verschillende taxussoorten

neerbuigend onder een dikke wollige witheid.
Wat was je kerk dan mooi, waar je dan pas eens
goed de rijke eenvoud van doorgrondde. En de
lente, die er soms zo plotseling was. Je rook
soms een andere lichtere lucht aan het open-
staande raam. De aarde begon te geuren en dan
zag je in het Carré de knoppen verschijnen, van
seringen en Japanse Kers, van magnolia en
rhododendrons.

En als we van de Paas vacantie terugkeerden,
kwamen we eigenlijk bij jou, Rolduc, pas tot
het besef dat de zomer ging beginnen, als we,
daar aan gekomen na de laatste vacantiedag,
de massieve rijkheid van de kastanjes zagen op-
donkeren aan de ijzeren weg.

Toen heb ik pas de schoonheid van de natuur
gezien en daardoor zag ik ook de schoonheid van
het leven. Jij hebt mij geleerd, dat het leven
waard is om geleefd te worden.

En dan dat rustige leven, dat door niets en
niemand verstoord werd. Terwijl rondom de
oorlog met al zijn waanzinnigheid woedde, bleef
die rustigheid, die vrede in je kleine gemeenschap
Rolduc.

Nu-denk ik weer aan die laatste dagen. Ieder~



plaats had nu een betekenis voor mij, iedere
plek was voor mij een herinnering. Rolduc, nu
zie ik pas dat jij voor mij van onschatbare waarde
geweest bent. Nu weet ik dat ik aan jou een
zorgzame moeder, een goede beschermster ver-
loren heb.

Rolduc, ik zal je nooit vergeten, ik zal aan je
blijven denken.

Ik zal je blijven zien als mijn tweede geboor-
teplaats.

Adieu Rolduc pom la dernière fois.

LOU HORBACH.

Heeft het je niet diep getroffen, dit droevig
lied, gezongen door meer dan honderd jongens
die Rolduc gaan verlaten? Ik voelde in mijn
keel een brok die ik niet door kon slikken. Is het

jou ook niet zo gegaan?
Hier staan jullie nu. Jullie, die zo lang de
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kinderen van het oude Roda zijn geweest. Jullie
moeten Rolduc verlaten; niet voor een korte
vacantie, maar voor altijd.

Vaarwel, kerk, dortoirs, klassen, eetzaal;
Adieu Rolduc, aimable lieu.

Jullie vertrekken. De toren wordt kleiner in
je oog, maar in je hart groeit Rolduc tot een
machtig bouwwerk, dat nooit uit je herinnering
verdwijnen zal.

Je leven op Rolduc is voorbij; voorbijgegaan
als een mooie droom.

Rolduc slaapt niet, droomt niet, maar houdt
haar poorten open en laat haar goede geest uit-
stralen naar alle kanten. Jullie nemen die geest
mee naar Weert, Sittard en Roermond. Dat is
de beste dank die je Rolduc kunt geven voor haar
gastvrijheid.

Adieu, Adieu, Rolduc ; Salut pom la dernière
fois.

WIM RIKSEN."



Adieu

Het was in de weken na den dollen Dinsdag van
1944. De Zuidelijke prövincies, afgesneden van
de Noordelijke, waren volop frontgebied ge-
worden. Wij, boven den Moerdijk, konden slechts
gissen wat zich daar afspeelde. De wals van den
modernen, mechanischen oorlog ging over dat
goede land. Wat zou daar nog ongekrenkt dien
infernalen kamp kunnen dóórkomen?

Bij de steeds drukkender benauwenis van het
Gestapo-gEweld, bij de dagelijks groeiende
zekerheid dat de tijd voor de deur stond waarin
wij volgens Moffenbelofte gras zouden eten, bij
de adembenemende angst om de donderend om-
hoogklimmende, immers zoo vaak tijdens hun
loodrechten opgang neerstortende en dan heele
straten blokken wegvagende V2-projectielen, bij
het duister dat eIken avond vroeger viel en het
eIken avond zuinigjes opbranden van een kaars,
een halve kaars, een kwart kaars, een tiende
kaars uit het voorraadje waarvan het einde
steeds nader kwam, bij de kilte in het keukentje
waar voor de veen aardappelen tenminste nog
even een klein vuurtje was geweest, bij den
schrik om opeens, 's avonds buiten, een stap in'
de doodsche, donkere stilte te hooren, voegde
zich de zorg om het lot van zooveel goeds en
dierbaars in het Zuiden.

Hoe zou het Rolduc vergaan zijn? was de
bange vraag, altijd weer gesteld, als oud-Rol-
duckenaren elkaar ontmoetten. Zouden de Mof-

fen er zich genesteld hebben? Zou 's morgens
met veel gesnauw en hakkengeklap de troep
aantreden op de cour vóór het bordes waar wij
dertig, veertig jaar geleden ons balletje trapten
of sneeuwbalgevechten streden? Zou op de
slaapzalen - nàg hoor ik den tred van den filo-
soof-surveillant - het gesnurk ronken van man-
schappen die in die dagen duchtig courage dron-
ken van den op hun terugtocht uit Frankrijk
gestolen wijn? Hadden zij al niet omtrent dollen
Dinsdag hun waardigheid te grabbel gegooid,
toen vluchtende troependeelen hier in het Noor-
den op de stations cognac en Fransche likeur
hadden geruild voor wat hun hier meer aanlok-
kelijk leek, zooals ze in 1918, toen ze na den wa-
penstilstand met roode vanen huiswaarts togen,

Rolduc

bajonetten, kijkers, helmen hadden weggegeven
aan ons, Rolducsche jongens, voor een sigaar of
sigaret? Ach, wie bald schwindet schönheit und
Gestalt! Of zou Rolduc niet zoo maar de ge-
wone Wehrmacht hebben geherbergd, doch de
Waffen-SS? Was het soms al niet ten offer ge-

vallen aan de stompzinnige koppigheid waar-
mede in de reeds lang verloren oorlog deze des-
perado's al zoo vaak bepaalde stellingen hadden
verdedigd tot de totale vernietiging toe ? Was
Rolduc niet bovendien monument van een cul-

tuur die hun Kultur niet was, en school juist
dáárin voor deze zwarte bende niet de attractie

van het hardnekkigste verweer tegen de met
uiterst élan doorstootende Amerikaansche tank-

spitsen? Lag in Monte Cassino niet een waar-
schuwing die voor Rolduc het ergste moest doen
vreezen?

Toen, op een middag - in de lucht stonden
weer eens de witte wolkjes van het afweer ge-
schut, maar de Royal Air Force was voor den
zooveelsten keer ongedeerd over - kwam het
gerucht. De Kerkradenaar van wien ik vroeger
al eens vertelde, had een mede-Limburger ge-

sproken en deze had het weer van e~n ander:
Rolduc bestond niet meer.

Wij waren er stil van. Wij hadden in de vier
oorlogsjaren geleerd, hoe wij ons tegenover
"het gerucht" te stellen hadden. Onderdrukker
en ondergrondsche verspreidden het met tac-
tische bedoelingen. Luchthartigen en zwart-
galligen, optimisten en pessimisten cultiveer-
den het. Aanhoorèn, maar steeds in twijfel
trekken, was mijn devies geworden. Maar nu ?
Getuigde het van zin voor realiteit de bevesti-
ging niet te willen aanvaarden van wat ikzelf
toch eigenlijk al weken lang als hoogst waar-
schijnlijk was gaan beschouwen?

Wij hebben niet ééns herinneringen opgehaald.
Wij zijn uiteengegaan en wij hebben gedaan,
alsof wij, door zooveel oorlogsmisère hard ge-
worden, het bericht eenvoudig voor kennis-
geving hadden aan te nemen. Maar terugge-
keerd in het keukentje - er walmde een oliepit,
want de laatste kaars Was op - zag ik de her-
innering op mij afkomen en elk beeld verwrong



zich onmiddellijk tot de ruïne van nu. .. Weg
de statige torenschacht die 's Zaterdags aan het
einde van de avond studie haar overdaad van
klokkeklanken strooide over het slot der week. . .

Weg achteraan den stijlvollen voorgevel het
gracieuze watertorentje met zijn peervormige
leien spits. . . . Het carrée waar op hoogtijdagen
zoo sierlijk het fonteintje zijn stralen klateren
deed, een ~aalt van puin en half verkoolde
balken. .. Daaromheen geblakerde, murw ge-
schoten muren waarachter neergestort het
restant van de dortoirs, stapels verwrongen en
verbladderde ledikanten. . . De cour een krater-

veld met prikkeldraad en verlaten anti-tank-
geschut. ., Het bosquet een wildernis van
boomstompen en aan flarden gereten camou-
flagenetten. .. De kerk een triest karkas van
verpulverde mergelsteen... De kruisgang ge-
broken en geschonden. . . Adieu Rolduc, aimable
lieu. . . .

Het gerucht is ongegrond gebleken. Kort
nadat dan eindelijk ook het Noorden was be-
vrijd, vernam ik het. .. Bij allen boven den
Moerdijk die in Rolduc hun jonge jaren gesleten
hebben, welde een gevoel van diepen dank
voor zulk een redding. . . . Rolduc was, héél hun
leven door, hun iets eigens gebleven. . . . Rolduc
was een van hun dierbaarste herinneringen. . . .
Ieder van hen koesterde in zijn hart de hoop
nog eens de gelegenheid te vinden voor een
pelgrimage naar dat oude, vertrouwde miliéu
waar altijd maar - aanpassingen aan het
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moderne leven ten spijt - die sfeer zich hand-
haafde van cultureel en adeldom en waar gene-
ratie na generatie - Brabander naast Gronin-
ger, Westfries naast Peelbewoner, Geldersch-
man naast Rotterdammer, hoofdstedeling naast
Twentenaar, Zuid-Limburger naast Drenth en
Hagenaar en Zeeuw - de soliede basis legde
voor een geslaagden verderen levensgang.

Was dàt niet juist wat - behalve zijn rijk,
met 's lands geschiedenis verweven verleden -
Rolduc Rolduc maakte, dat samen leven, samen
werken, samen bidden, samen eten, samen

zingen en samen spelen van honderden jongeren
uit alle gewesten, jaar in, jaar uit? Strengelde
dat niet overal door ons vaderland hechte ban-

den van hartelijkheid en aanhankelijkheid en
had niet mede dáárdoor Rolduc zich gaandeweg
ook in andersdenkenden kring de reputatie
verworven van een moeilijk te evenaren opvoed-
kundig centrum?

Daarom staan, nu in Rolduc's geschiedenis
een nieuw hoofdstuk aanbreekt door het besluit

van den Bisschop dat het voortaan uitsluitend
seminarie van het Roermondsche diocees zal

zijn, de oud-leerlingen verslagen. De herinnering
aan veel schoons en goeds zal hun altijd bij-
blijven, maar moeilijk te verwerken is de ge-
dachte dat het verleden waaraan zij, ongeacht
hun leeftijd, zoo hartelijk zijn gehecht, na
September 1946 niet langer in het heden zal
voortleven.

Adieu Rolduc!

Voorburg. Mr. M. M. J. VAN ROOY.



Adieu Rolduc....

N u moet ik gaan
De jaren, ze waren
Zo goed, ze staren
Mij vragend aan.

En toen ik ging
Door lange gang,
Aan witte vvand

De Christus hing.

Dan 'n zacht: "Adien,
Aimable liell,
Het is voor mij
Voor goed voorbij".

Toen ging ik heen,
Maar aan de poort
Heeft Eén alleen

Die klacht gehoord.

Zij keek mij aan,
Iets als verwijt:
"N a zoveel tijd
Ook heengegaan?"

De laatste bel

Ten afscheidsgroet;
Het is voor goed
Gedaan. . . . Vaarwel

v. C.
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1946
Ere-galerij van oud-Rolducse helden (J. Bohnen)
Kroniek 1945-1946
Prijsuitdeling
Jaarverslagen:

Maria-Congregatie (A.D.). .
Missievereniging "Rolduc".
Jeugd-Conferentie "H. Joannes Bosco". .
Academie "St. Augustinus". .
Academie "Alberdingk Thijm". .

Toneel, muziek en film:

Negermartelaren van Oeganda, voordracht door H. Vencken W.P. (Jo op Bergsma).
Film "Modern Times" (Kronon).
Toneel "Durand en Durand" (B. P.).
Concert door het Maastrichts StedeJijk Orkest (G).
Toneel "De Vrek" door het Zuid-Limburgs Toneel (B.V.)
Pianorecital door Henry Heydendaal.
Filmvoorstelling - Cultuurfilms (Johan).
Geheimen van Sahara en Sou dan door Mr. Th. Regout (F.S.).
Toneel "Een bloeder:g drama" en "De naamloze van 1946" (HUD) .
Toneel "De distel" door de Dramatisch Kunstkring te Heerlen (Chris).
Adam in ballingschap, voordracht door Dr. G. Beckers (Toeschouwer).
Concert door het Maastrichts Stedelijk Orkest.
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161

163
169
171
173

174
174
175
177
178
179
179
180
181
18z

183
184
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Film "Hendrik V" (J. v. W.),
Toneel "Vondels Lucifer" (Pr.).
Concert door de Bergkapel der Domaniale Mijn Kerkrade.

Sport en Spel:
Voetbal (Sportredacteur).
Tennisclub R. T. C. (Huub Huyts).
Hockey- en Cricket club "Unitas". .
Schaatswedstrijden.

Lerarencorps.
Lijst van leerlingen. .
Personalia.
In memoriam:

Pastoor Louis Backhuys t (Amicus). .
Bij het portret van H. Bernsen t (P. J. E.).
J oseph Meussen t.
Antoon Jansen t.

Brief van Mgr. Dr. G. Lemmens (Rolduc Klein Seminarie).
Kanunnnik J. J. Kruyder 1763- 1846 (Dr. J. Boosten).
28 November 1945! (Johan van Donnersberg).
Orgelconcert na het lot.
Adieu Rolduc (Lou Horbach en Wim Riksen).
Adieu Rolduc (Mr. M. M. J. van Rooy).
Adieu Rolduc (v. C.).
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