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TER INLEIDING.

Dit Jubileumboek is bedoeld als een hulde.

Hulde op de eerste plaats aan Mgr. Paredis, de tweede stichter van
Rolduc, aan zijn medewerkers, - arbeiders van de eerste uren -
die de last en de hitte van de dag gedragen hebben.
Hulde ook aan de Directeuren en Leraren, - Priesters en Leken -
die in de loop van deze honderd jaar door hun arbeid, toewijding,
liefde en godsvertrouwen, Rolduc gemaakt hebben tot wat het
heden is.

Hulde tenslotte aan de leerlingen van de laatste eeuw. Zij hebben,
als mannen van eer en aanzien, de naam van Rolduc uitgedragen,
bekend gemaakt in heel Nederland en ook daarbuiten.
Daarom bevat dit gedenkboek een dubbele ere-lijst: een van de
Directeuren en Leraren en een van de leerlingen.

Op de eigen dag van het eeuwfeest, dat wegens tijdsomstandigheden

stil moest gevierd worden, heeft Rolduc drie jaarlijkse H. Missen
gesticht pro omnibus defunctis Rodensibus. Zo blijft Roda verbonden
met hen die ons voorgingen naar de eeuwigheid.
En moge dit gedenkboek bij de levenden menige blijde jeugd-

herinnering wakker roepen, moge het de banden versterken, onderling
en met het oude Roda.

Een oprecht en hartelijk woord van dank aan de redacteuren van
Rolduc's Jaarboek, voor de toewijding, waarmede zij de samenstelling
en de verzorging van dit gedenkboek op zich genomen hebben; aan

de schrijvers van de verschillende artikelen, voor de bereidwilligheid,
deskundigheid en piëteit, waarmede zij de geschiedenis van Rolduc

in de laatste honderd jaar in grote lijnen geschreven en voor het
nageslacht bewaard hebben; tenslotte aan allen die aan de artistieke en
technische afwerking van dit boek met zoveel vaardigheid, ijver en

nauwgezetheid hebben medegewerkt.
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H. VAN DER MÜHLEN, President.

Rolduc, Feest van O. L. Vr. Lichtmis 1948.


