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LEONARD DAMMERSCHEIDT.

JET jaar 1522 zag den kromstaf
I in handen van Leonard Dam-

merscheidt, zoon van Jonker .-

Jan, heer van Dammerscheidt.
Uit het overzicht, dat wij van de laatste

Abten gedurende de middeleeuwen ge-
geV~l} hè'bben, blijkt genoeg, in welken
treurigen toestand de Abdij zich bevond.
De Annalist schetst ons dien in de vol-

. gende woorden: de nieuwe Abt vond het
klooster door brand, plundering, aanhou-

dende oorlogen en nIet minder door de
zorgeloosheid zijner \l.oorgangers tot zulk
een armoede gebracht, dat het niet in
staat was de voo"r de kerkelijke dienste'n

onmisbare kloosterlingen te onderhou-
den; hij yond de klQoste~tucht geheel en
al vervallen en de overgebleven gebou-
wen van het Huis bouwvallig, zoodat

hij in waarheid aan den Paus kon be-
richten, dat in het oog van allen de Ab-
dij een verlaten en vervallen klooster
was.

Abt Leona~d, die in het jaar 1510 in
. het klooster was getreden, wa.s de man
der Voorzienigheid. Zegenrijk was zijn
vijf-en-dertigjarig bestuur.

Hij hernieuwde den geheelen kloos-
terbouw. Van zijn werk bestaan nog
(in 1700), zegt de Annalist, de oude mu-
ren van beide sl"0pzalen en van het ka-

pittelgebouw, dat is de oost- en noord-
vleugel der Abdij; de laatste bestond

I~

Facsimile eener bladzijde uit een .Antbipbonale H. S.,
einde der Middeleeuwen.

nog in het jaar 1876.
Tevens bouwde hij het gothisch koor,

waarvan wij vroeger gesproken hebben.
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Hij verbeterde den toestand der gel-
delijke inkomsten, bevrijdde de; belaste
goederen der Abdij, en kocht andere te-
rug. In Aken kocht hij op de Elfschorn-
steinstraat een huis met tuin, tot toe-
vluchtsoord voor de kloosterlingen in
tijd van oorlog. Dit huis brandde in
1656 af, en bij dezen brand werden de
meeste Archieven van het klooster ver-
nield. .

Bij een verkoop van de onder Kerk-
rade gelegen goederen «Kochen-Erben»
behoudt hij aan de Abdij
het uitsluitend recht op
de kolengroeven (kalku-
Ien) voor, wel wetend
welk een schat onder
de aarde bedolven was.

In het vernieuwde
klooster moest een ver-
nieuwde tucht heerschen.

De Abt. de beleediging
. van vroegere tijden ver-
getend, wendde zich tot
de kloosterlingen van
vVindesheim met de be-
de, zes of acht. kloos-
terlingen naar Rolduc te zenden, om
volgens hun gemeenschappelijk leven,
de tucht in de Abdij te herstellen. Dit
werd geweigerd.

Hierdoor. niet ontmoedigd, beproefde
hij een ander middel.

Eenige studenten van Leuven hadden
zich als kloosterlingen in de Abdij aan-
gegeven; nu wendde hij zich tot het
klooster van St. Martinus te Leuven,

opdat het bestuur priesters naar Rolduc
zou zenden, om zich hier met de leiding
der jeugdige novicen te belasten. Of
aan het verzoek van den Abt gevolg
werd gegeven, blijkt uit zijne levensbe-
schrijving niet.

Zijn hervorming;')maatregelen beperkten

zich niet binnen de muren der Abdij. In
de afhankelijke parochiën stelde hij nieu-
we, plichtgetrouwe herders aan, schreef
in de afhankelijke vrouwenkloosters uit-
stekende maatregelen voor ter hervor-
ming van de kloostertucht, en verloste
het geheele land van Herzogenrade van
de dwingelandij van den Hertog van
Gulik, die het geloof onderdrukte; de
Abt bewerkte dat de 20,000 gulden, waar-
voor het den hertog verpand was, uit-
gekeerd werden.
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Noordelijke vleugel, gebouwd door Abt Dammerscheidt. .

Bij gelegenheid van den oorlog tegen
. de Turken was de staatskist uitgeput;

Karel V schreef voor, dat zoowel de

reguliere als de seculiere geestelijkheid
de helft harer jaarlijksche inkomsten aan
den keizer zou afstaan. De Abdij .werd
op 803 gulden geschat.'

In het archief van Maastricht berust
een brief van Keizer Karel V, waarin

hij aan Abt Leonard Dammerscheidt
toestaat' dat in plaaf.,~ uan uiifff.ic~nfff.'f.

,~,f.ic~ Labnj lr~rlt~~ch~mit, ~~~tt m~..
nic~bn n~mm~ttm~~ttnff .,~~tt ,~Ilr'~n in

l!Putt~n npini~u u~ttaccnttlr~~tt~n." . . . .
!~u~n nnf.ahI~ ~n u~tt,f.anlrig~ mann~n
aang~,bIlrtUnttlr~nnm. unittf.,.' a~n !nnlr~tt
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onnttf.oIIignnnUif. (rnn noittii1 pattf.iinnttnr~f.

nn(rn iU!if.if.bb a(rmini!if.ttnttnn.
Tot belooning voor zoo veel ijver en

goede diensten werd hij door Keizer
Karel tot zijn raadsheer benoemd.

Veel had de Abt voor de Abdij gedaan;
maar was na zooveel moeite de tucht in
het klooster hersteld? .

0 neen, zware wonden heelen lang-
zaam! Maar wanneer de Kerk zelve de

levenssappen niet biedt om gezonde
. vruchten voort te brengen, zal te ver-, .
geefs kracht en heil gezocht worden in
dorre, Van den boom des levens afge-
sneden ranken!

: Daar naderen onder Abt

]OANNES WORMBS

de dagen der hervorming.
: De hervorming! . Een dageraad dus

, \;01 licht en leven, de vreugdevolle bode
,~an een lentedag, die wat kwijnt op-
beurt, en hoop geeft dat de boom der Kerk

~eldra in geurigen bloesem en blozende
vruchten zal prijken?
: 0 neen, maar een tijd van bloed en

brand, waarin woeste benden onder dé,
f.uwe krijgslaars alle kiemen van gods-
dienst en wetenschap vertrappen of ze
onder de asch der verbrande heiligdom-
men begraven.

Hoort den kroniekschrijver! ,

\j.~Ferdinand Alvarez, Hertog vaD Alba,
'i,.schTijft hij, uit s,panje gezonden om het

~ vuûr der ketterij, datgen'eel België door-,
drong, te blus,scl,len, en 'J-1~toprQer te

. sJno'ren, was met zulke strengheid te,

. werk 'gegaan,dat vele 'lànde~ vaQ~ep
..,.~çj'l1iflgafvie1eh 'èri:èlékeÜèrs ,in hun

yet:.bittering zich' door het vuur en staá:!
MTr,eekten,waar zichdè geleg:enheid'aän~
bood> Zoo verwoestte Wilhelm vanNas~

sau, . Prins van Oranje, het hoofd .der.
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oproerlingen en aanvoerder der troepen,
alles wat zich op zijn weg voordeed.

In het jaar 1568 dreigde hij ook de
Abdij in brand te steken, indien hem
niet terstond 10,000 imperialen uitbetaald
werden.

Daar de betaling der som niet moge-
lijk was, werden de kostbaarheden in
veiligheid gebracht en het klooster aan
den vijand prijs gegeven; in Abdij en.
kerk woedden de vlammen. Zes jaren
daarna, in 1574, onderging de Abdij
hetzelfde lot. Uit het leger der Duitsche
huurlingen was het bericht des bevel-
hebbers gekomen:

ttun(rf. ~ab (rntt :@faIf.mttaff (rnn f-[bf. JU

B]o!ibtttto(rn gn!ir~dJf. um 201000 gul..

(rnn; ntt ~af. abntt nir~f.!i molbn gnbnn;

al!io MI! (ra!i Qlo!ibtt !iampf. Minnn Jugn..

~iittignn ([[nl!gntt~onnn nn(rf. gübttn angn..
!if.nrhf.un(rf. nnttbttanf.."

Na wederom zes jaren, in 1580, over-
rompelde een bende soldaten het kloos-
ter, plunderde het gebouwen stak
met opgehoopte stroobossen. de kerk in
brand, zoodat nu ook de kerk van

binnen geheel en al geschonden en uit-
gebrand werd.

Inmiddels waren de kj oosterlingen
overal verspreid; de heilige diensten
hadden opgehouden, en nauwelijks waag-
de een enkel priester zich in een schuil-
hoek van 't klooster te verbergen: niet
om het te vrijwaren van roovers, maar
om de droevige getuige der heiligschen-
nissen te wezen.

Het is met betrekking tot de twee
eerste verwoestingen dat, volgens een

.: oorkonde van den 30sten Januari 1579,
de Gouverneur van Limburg, Christoffel

van Mondragon, spreekt van de "oif...

mon(rign!iuppIiraf.in nan (rnn :@ttdaaf. (rn!i

@of.!i~ui!i nan Qloi!ibttttOi(rn in~ou(rnn(rn
r6
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~o~ iammFttliih~n {jaf. !iin doi,htt mif.,ga...

(r~tt, (r~tt h~tth~n ~n nottf.,!iin~n f.o~h~~ott~n...

(r~tn~in~on~n i, in n~ttI~(r~n

f.ii(r~n(rOOtt:q~ttf.og a~tti,f.off~II

(r~n :@aIf.mttan~nhii ~iinl ~n(r~
@ttaiff LO(r~tni(~~n nan :11a,...

,aUttt~n f'J!ttau~~Iii(h~n h~ttoofff.1
n~tthttanf.~n(r~ hn gttou(r~ g~'"
(r~,f.ttUtn~~ttf.g~tn~,f.".

Uit een ander stuk, gedag-
teekend van Rolduc, den I Jan.
1597, blijkt dat bij den brand
van 1574 Abt Jan van

Thombergh, \i\Tormbs ge-
naamd, door de vijanden ge-
vankelijk weggevoerd werd;
in dat stuk maakt de Abt

melding van de rente van den
losprijs (zoo daalders), eene
som, die hij van een burger
te Aken geleend en gedu-

. rende al die jaren niet had
kunnen teruggeven, «wegens
de allertreurigste omstandig-
heden van brand, roof en

oorlog. ))

De kroniekschrijver spreekt
met niet veel lof over het be-

stuur van Abt Wormbs; bij
het aanschouwen echter van
de innemende trekken van

den priester, wiens kalme,
edele figuur op den lijksteen
onder zijne leus: « s p es me a
eh ris t us)) uitgehou wen is,
willen wij gaarne de opmer-
king van den schrijver aan-
nemen, als hij zegt, dat de vervallen
toestand en de achteruitgang der Abdij
toch meer aan de alleronzaligste tijden
dan aan de zorgeloosheid van den be-
stuurder te wijten waren. Hoe stond
daar het klooster gehavend en verlaten!

Verlaten, ja, en wel zóó dat, indien
men althans aan de overlevering, waar-

Grafzerk van Abt Wormbs.

van de Annalist spreekt, geloof kan
hechten, een andere kloosterorde op het
gerucht, dat de abdij daar lag als eene
ruïne en zonder kloosterlingen, pogingen
aanwendde om ze in bezit te krijgen.
Reeds waren onderhandelingen aange-



DE ABDIJ. 119

knoopt met Rome; reeds waren gelas-
tigden te Rolduc gekomen om zich van
de volslagen verlatenheid te overtuigen;
maar de Abt, verwittigd van hunne komst,
had alle priesters van den omtrek ont-
boden, en hen in het habijt der orde
plaats doen nemen op het koor; en toen
de vreemde kloosterlingen de kerk bin-
nentraden, weergalmde de koorzang
in volle tonen door. het van den brand

nog niet herstelde heiligdom.~ Aan geest
en vinding ontbrak het den Abt niet.

De volgende bijzonderheden uit zijn
bestuur willen wij hier aanteekenen.
Hoe weinig kloosterheeren er ook in de .

Abdij waren, de school werd niet opge-,-
heven. Wel werden ook leeken als lee--

raren aangesteld.
In een inemorieboek van Abt Wormbs

lezen wij:
f-[nno ~592 lhm ~2 f-[pltiIi!i:QiroIaum

bdo1lpm luopnum angpuommpn..sol 1DQnnpu

60:B1Iah. gulbpnj ~ pa1l!ir~oin (!ir~opnpn)
~ pan mum. .

Deze Nicolaus staat in den index ver-

meld als paedagogu? En op een andere
bladzijde, spreekt hij van een priester ~ls
leeraar aangesteld, namelijk:

Dominn!i goannp!i bp :Bltugi!i. QappI-
ppIlanu!i.

Ibm gpmppt ~ lai1langanbp ~8 gnni
~589. .saI i~w .gphpn 40 :8tt8h. gulb. ~

pa1l !ir~oinj ~pa1lmumj ~palt unbplt~o!i!ipn.
Den organist Dom. Joannes; geeft hij

per jaar IS dal.e en eenige kleedingstuk-
ken.'

Aan €hlt~a1lbu!i Lruf,pf.iu!i rappIIapn JU

nn!iP1l IpoP1l~tt81Dpn JU illa!if.1Iir~f. heeft

de abt np1lbping~f, pin f-[nt.ip~onapI Jn

!ir~1Il!npnl !iall i~m (tan bp1l !ipxf.altnj ib

P!it. 8 foliaj gpopn ~8 !if,. hltahan. unb baf.
pPltgampnf. !iall ir~ i~m !ibIIpn; hO!if. bat.

IrPlt !iinn 42 !it hltahan. Ibm hploopf. baf.

pPltgawpnf. op 57 gl. hltahanj ~7 !it 2 Oltt

Ibm ~PIf. bat. Plt5b minbJt!if.urh (pars

hiemalis) 52 quabltnpn off !ipxb1lnpn.
Hij betaalt aan Gerhardus voor de

pars hiemalis 32 Brab. gulden en
17 stuiver, en bestelt hem een ander deel
te schrijven. '

In het jaar IS64 wordt Herzogenrath
door toedoen van den Abt, tot paro-
chie verheven; en wordt de kerk door
de Kloosterheeren van Rolduc be-
diend.

Abt \tVormbs stierf den 28stenMei r60o.

De dichter mocht, bij, het zien van de
ongelukken, die over Roldllc losbarstten,
wel het klaaglied aanheffen:'

Nostris obtutibus heu

Triste quid ingeritur? Bacchantes horreo flammas
Proh Roda! terque quaterque tuis discurrere tectis.
In cineres prope cuncta ruunt, nondumque favilla
Detervet fumans, en atque furentior il1<;tat
Miles, diripuitque sibi quod flamma vorare
Dedignata fuit. Tremor irruit undique et horror.
Diffugere Roda nati per caeca vagant es,
Ceu viso trepidae rapido falcone volucres.

Helaas I wat droef tafreel

Gaat voor ons op! Rolduc, ik zie de vlammen blaken
Met felle razernij uw muren en uw daken.
Schier alles stort in puin. Nog smeult de vonk, en ach!
Daar walmt weêr de oorlogstoorts, en wat het vuur

[ontzag
In zijne woede, wordt door 't oorlogszwaard verslonden.
Eén groote woestenij vol. schrik en angst in 't ronde,
En als de schuchtere duif, die 't oog des volks ont-
. [vliedt,
Zoo dwaalt uw kroost en zoekt, waar zich een schuil-

[plaats biedt.

Zware stormen waren over de Abdij
heengetrokken, nog zwaardere zouden
volgen. ,

De eerste j aren verliepen echter in be-

trekkelijke rust en boden gele~enheid
om de wonden eenigermate te heelen.
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MATHIAS STRALEN,
~

Pastoor van Hersel, nam op de dringen-
<:le bede van den prior en de twee an-
-dere kloosterlingen, die met hun drieën
bet heele convent uitmaakten, de abbati-

ale waardigheid aan, den 17 October 1600.
Het Huis lag nog il1 puin en asch en
van kloosterregel was er geen sprake.
De ijverige en godsdienstige priester
legde de hand aan't werk; hij bracht
kerk en klooster in bewoonbaren toe-

stand, bouwde in .1606 het door brand
vernielde huis in Aken weder op, en

beijverde zich om de tucht te herstellen.
Ten einde dit laatste te bereiken, trachtte'

hij nieuwe kloosterpriesters aan te wil1- '-.

nen en wendde zich tot het klooster der

H. Gertrudis te Leuven om de daar gel-
dend,e en hier geheel en al verloren statu-
ten weder in Cloosterfade in te voeren;
gaarne had hij alle Augustijnen-kloosters
van België in een lichaam vereenigd en

, onder éénvisitator gebracht. Dezewensch
werd niet vervuld.

De vele en zware onaangenaamheden
die hij van alle kanten ondervond, on-
dermijnden zijn lichaamsgestel en hij stierf

'8 Mei 1614. ,.

Zijn opvolger Jonker

BALDWIN VAN HORPUSCf-l

werd buiten de kanonieke keuze door

den Hertog van Brabant, den 12denJuni
van' hetzelfde jaar,: benoeÎnd~Hij . was
ontsproten uit ~et adellijk geslacht van.
Kuckum en was reeds als jongeling in
de Abdij ingetreden.

Nog geen twee maanden was hij be-
noemd, of een brand, in de brouwerij
ontstaan, had het geheele gebouw van
de slaapzaal, die zich van de brouwerij
tot aan de kerk uitstrekt - den ooste-

/.

lijken vleugel van de Abdij, - in asch

gelegd. De Abt richtte niet alleen de
afgebrande gebouwen weder op, maar
bouwde tevens den grooten kerkto-
ren, overwelfde het onder Dammer-
sch~idt gebouwde koor, voorzag de kerk
van nieuwe klokken, orgel en hoofdal-
taar, en het huis van al het benoodigde.

Hij was een vroom en waardig kloos-
tervoogd, die fier en streng zijn waar-
digheid deed gelden.

De priester had de fierheid en ijdel-
heid van den edelman niet geheel en al
verdrongen; op alles wat hij bouwde,
ook op de kleinste versierselen, zegt de
kroniekschrijver, plaatste hij zijn wapen;
dat wapen en 's mans beeltenis zagen
wij op de tafereelen van Christus' lijden,
die voor twee jaren nog het koor ver-
of liever ontsierden.

Hij opepde de rijke kol~nmijn te Stein:-
busch en plaatste de noodige werktui-
gen tot het uitpompen van het water.

Hij kocht het leenheerschap van Kerk-
rade voor 9600 en dat van Merkstein
voor 5600 brabantsche guldens, een
bewijs van de stoffelijke welvaart der
Abdij.

Zoo hadden twee abten in dertig ja-
ren tijds het klooster wederom tot hoo-
gen bloei, gevoerd; 't was de rust, die
den storm voorafgaat, een storm zóó
vreeselijk dat het Huis slechts als door
een wonder gered w:erd.

Eenige jaren namelijk voor den dood
van abt Horpusch maakten de Staten van
Holland zich meester van het kasteel van

. Limburg en begonnen. onder voorwend-
sel van wederwraak tegen de Spanjaar-
den, die eenig~ predikanten te Breda
gevangen hielden, een vreeselijke ver-
volging der geestelijken in de landen
van Overmaas, Valkenberg, Dalheh1,
Herzogenrode.

Met name zouden, zoo was het be-
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paald, de abdijen van Rolduc en Val-
Dieu het misge1den.

Talrijke' legerbenden doorkruisten het
land.

OfsGhoon de Abt en de kloos-

terlingen, na rijp beraad over het
al of niet geoorloofde der hande-
ling, den eed van getrouwheid aan
de Generaal-Staten van Holland af-

gelegd hadden, was de Abdij niet
beveiligd tegen de gewelddadighe-
den der soldaten,

Abt Baldwin stierf den 18denDe- '"

cember 1635, " .. ~

Na zijn dood verergde de tqe-
P' .

stand dermate, dat de kloosterlin-',/

gen ~luchtten en zich, in leekenkY~-' . >-.
ding in bosschen of veilige. buizel} ~.
schuil hielden. Het klooster,. was

verlaten, en zoo ging een .héel jaar
voorbij. Na ved moeite gelukte het
Jan van Weert in 1637 zijn bloed-
verwant

CASPAR DUCKWEILER

als Abt te doen benoemen.

De eerste moeilijkheid ondervond r

hij in het bezetten der pastoriën van
Eupen, Henri-Chapelle, Doveren en
Lommersheim, waar de pastoors ten
gevolge der pest gestorven waren.
Daar,er geen kloosterlingen beschik-

-baar waren, benoemde hij wereld-
sche priesters. In Doveren werd
Joannes Serrarius, veldkapelaan van
Jan van Weert aangesteld, die vier.
en veertig jaren de parochie, niet
tot haar geluk, bestuurde.

De onlusten -rondom de Abdij hiel-
den niet op. Van den burcht van Herzo-
genrath uit hielden de soldaten van Her-
tog Karel IV van, Lotharingen, die van het
land Van Limburg eene som van 5°0,000

A '121"
.1".

,~' ,- J.. ,~
gulden vorderde, hunne rgoftoditen in
den heelen omtrek.' Daàrbij kwamen
oneenigheden met den Baron van Rim-

Grafsteen van Abt Baldwin.
/' "

burg, met dên Heer van Bornheim, met
de inwoners van Lommersheim. De

Abt niet bestand tegen zoove1e weder-
waardigheden, stelde i,n het jaar 164-7
aan het kapittel .der Abdij voor, hem

,. "
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Winandus Lamberti tot coadjutor te
geven. Dit gebeurde.

\VINAND LAMBERT!.

Winand Lamberti! De man der Voor-

zienigheid, de redder van Rolduc I De
dichter beschrijft den strijd en de over-
winning van den moedigen strijder voor
het behoud der Abdij, als volgt:

Vix animus pavidis rediit rursumque procella

lncubuit gravior. Sex atria mensibus hostis
Occupat haereticus, commiseens sacra profanis.
Nullus honor aris, sponso divulsaque caro

Roda gemit. Lamberti pater, cui vincula lunis

Queisce decem premeris, non constringant pectora

[1uctu ?
Sed tua tartareas vicit constantia technas

Redderis atque tuis et Numine Teque juvante
Stat Roda, stat Regi, fideique Deoque perennat.

Doch nauw herleeft de moed, of nieuwe en feller

[storm
Steekt op. Zes maanden lang zijn Sbatsche leger-

[scharen
De geesels van het Huis eo. schenners der altaren,

. Gods Woning is ontwijd. Uw Roda zucht verweesd,
Lamberti I Vader, ach, het lijdt in hart en geest

Met U, tien maanden lang in ketenen geslagen.
Doch uw standvastigheid verwint de helsche lagen.
Gij keert in vrijheid wêer, en d,ank aan God en u,

Blijft Rolduc trouw aan God en Koning zooals nu.

De kroniekschrijver Heyendal, een vu-

rig bewonderaar van den grooterl Abt,
begint de geschiedenis (1637-1650) met
deze woorden:

eeGeen ander lot dan dat der opheffing
(zooals te Hooydonk) zou onze Abdij ge-
troffen hebben, had de barmhartige God
zich harer niet ontfermd en haar van eell

wissen ondergang gered. Dewijl Hij dan
de blikken Zijner meedoogendheid op
dit Huis had laten vallen, voorziende de

werken Zijner genade, die Hij hier tot
heil van velen zou verrichten, gewaar-
digde Hij zich een Abt aan het hoofd te
stellen, wien Hij gegeven had ijver voor
den godsdienst, vastheid van karakter,
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vriendelijkheid en bevalligheid in omgang,
bedrevenheid in het onderhandelen, in

één woord, alle de gaven der natuur en
der genade, die noodzakelijk waren om
het klooster te redden van een ondergang,
die onvermijdelijk scheen.))

Goswinus Nickel, Generaal der ]ezuië-
ten te Rome bevestigt dien lof, als hij
in een brief aan Lamberti van 18 Mei

1652 (Archief Rolduc) bij zijn wensch
dat de onderhandelingen met de Hol-
landers tot een gelukkig einde mochten
gevoerd worden, de woorden voegt:
ccqu 0 dom ni n 0 dei p s i u s p ru d e n-
tia agendique dexteritate confi-
do)) iets wat ik met volle vertrouwen

van zijne voorzichtigheid en bedreven-
heid in het onderhandelen verwacht.

De oorlogen tusschen Spanje en Hol-
land waren geëindigd en de . vrede te
Munster in 1648 gesloten, een bittere
vrede, zegt Heyendal, ccin ha cpa ce
a m a rit u don 0 s tra a m a ris sim a.))

Immers (I) terwijl men te Munster op
den grondslag: ccu tip 0 ss i d e t is)) on-
derhandelde, had de Republiek zich
meester gemaakt van deze streken en
de hand gelegd op de Abdij en hare
onderhoorigheden.

Het betooverende van het oord, de

schoonheid van het Huis. de rijkdom
van den grond, hadden de hebzucht van
de jonge Republiek gaande gemaakt.
Rolduc scheen haar een Dorado' toe, .

dat staatseigendom moest worden.

Schraapzucht, politieke haat, godsdien-
stige onverdraagzaamheid, alles zocht
voldoening in dien roof. Van den kant
der Republiek, - voortvarendheid, hals-
starrigheid, aandrang om het stuk te
doen lukken; van den kant des konings,
- eene traagheid, die veel leek op een

(I) F. Neujean.
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een prijsgeven zijner rechten. Nooit had
Rolduc meer gevaar geloopen.

Maar Lamberti stond op de bres. Hij
had het doorzicht van den fijnsten di-
plomaat, de vastheid en zielskracht van
een geloofsbelijder. Bekwaam en wakker
onderhandelaar als hij was, deed hij
vijftienmaal als ambtshelper nog van
Duckweiler, de reis naar Den Haag, om
de belangen der Abdij te bepleiten.
. Abt Duckweiler stierf 12 December
1650. Daar de Staten vast besloten wa-
ren de keuze van een opvolger te be-

letten, gingen de kloosterlingen zoo vlug
te werk, dat Lamberti reeds vijftien da-

gen later, de goedkeuring zijner keuze,-
die met algemeene stemmen geschied
was, (de namen der vijftien conventu-
eelen, afgeschreven uit het document
van het Brusselsch Archief liggen voor
ons) van de Spaansche regeering be-
komen had. Terecht kon hij dan ook
schrijven in een brief van 8 Jan. 1651
(No. 45 der correspondentie van Lam-
berti met Adriaan de Groot, heer van

Strucht, 22 Oct 1649- 14 Nov. 1660;

in 't Rijksarchief te lVIaastricht:) ,,~oc

pttanhio! ~~~ff. ~n,~! !W~H.ri5bttt.5l!ni~
mU Sfl!ck ~nh~ ,S11!P dc. h~ in,inu8f.i~

g~ha~n 11an h~ ~~,oluf.i~ g~nom~n bl!

~a~tt:qo: IDo: hg~n, h' ~I~di~ 11an~~n~n
ni~uttt~n ptt~laaf.. ,S~h ,~ttO 11~nhnfibu,

0,5a," Vrij vertaald: die bij het mid-

dagmaal te laat komen, vinden den hond.
in den pot.,

~hA ~ ~
r;t;eneur;;;;e .

Onderteekening van den Abt.

De toeleg der Staten was mislukt en

nu lieten zij geen middel onbeproefd
om hem te verleiden.

Beloften en vleitaal om hem te ver~

blinden, bewijzen van achting en voor-
komendheid om hem te verstrikken, be-

dreiging en geweld om hem te doen
wankelen, - tevergeefs, alles stuitte af
op dien man van staal. Abt Lamberti
bleef onwrikbaar als een rots.

Een sluipmoordenaar wordt op hem
afgezonden; . de Abt ontkomt, en op
zijne bede schenkt men genade aan den
aanvaller.

Nauwelijks is de Abt ontsnapt aan den
dolk of hem wacht de gevangenis, en
een zwaar proces voor de Hoofdschepen-
bank van 's-Hertogenrade.

De aanleiding was deze. De Abt had
zich vele moeite en groote geldelijke op-
offeringen getroost, om het gezag van
den koning van Spanje in de drie lan-
den van Overmaas te handhaven. Hij
richtte daarom tot den koning een smeek-

schrift ol? eenige vergoeding te beko-
men. Dit smeekschrift, waarin de Abt tot

in de kleinste bijzonderhede.n vermeldt,
wat hij voor' s konings rechten gedaan
heeft, werd den Staten, uit persoonlijke
wraakzucht, door een der schepenen van
Limburg in de hand gespeeld. De Sta-
ten vonden er stof genoeg in, om tegen
den Abt een proces te beginnen. waarin

zij hem van "ttt~hlUt5p8nnic~~~1!f hg~n,

h~n ,Sf.aaf. h~ttV ~tt~~nig~h~~~h~ttlanh~n"
beschuldigden. Den 29 November 1656
werd door de Staten een besluit geno-
men, haf. aan h~n DttO55attf. Ifbtt50m

g~5C~tt~11~n,al tttott[r~n! haf ~ii f.~g~n5hpn
abf. 11an Qloo5bttttad ,al pttoc~h~ttPn,"

In schijn tot een ondérlinge beraadsla-
ging en een vriendschappelijk middag-
maal den 6 Dec. 1656 door den dros-
saard uitgenoodigd, wordt hij opgeslo-
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op den burg van Herzogenrade en daar
gedurende tien maanden en tien dagen
onder de strengste bewaking gehouden.

Intusschen wordt het proces tegen hem
gevoerd. Een afschrift der stukken, welke
tot de procedure behoord hebben, werd
ons verschaft uit het Archief te 'sGra-

venhage.

UIt deze stukken blijkt, dat Lamberti
den volgenden dag tegen zijne gevan-
genhouding protesteerde, in zijne hoe-
nigheid van' Commissaris van het Her-
togdom Lirnburg, dat hij de bevoegdheid
der rechtbank .ontkende en zich beriep
op de C ham b rem i - part i e. Daarom
weigert hij fier zich te verdedigen tegen

Burg van Herzogenrade.

de aanklacht van den Drossaard. en als

de gerechtsbode in zijne kamer verschijnt
.om hem de besluiten der Schepenen me-
de te deelen, wil hij de copie ervan niet
aannemen, zoodat de bode zich genood-
zaakt ziet, ze op zijn tafel neer te leggen.

Alsdan besluit de rechtbank, dat twee
Schepenen met den Secretaris zich tot
den Abt zullen -begeven om de punten
van aanklacht op te schrijven. Doch

zonder- gevolg: zij ttappotthtt~nj haf. g~'"
m~Ih~g~ttt~f.attigh~n hnda~gh~ h' attf.itUI~n

nan a~n,ptt8~th ~nh~f~t!hn nan h~I~,f.ing~j
nan h~ginn~ f-ot h~n ~t!nh~ higf-intf.diih

. 'noottg~I~,~n Q~hhnnh~j gonh~tt haf. Qt! b h~...

da~gI!h~ gtQ~~n hal?ttnal?b tniIIl?n Iui,b...

tt~nj h~,~(Lam berti) l?t!nh'It!thj na~tthaf-

nan hl?{lOOltf.g~h~puhl?tt[rl?n on~tt gt!nl? ttl?,O'"

Iutil?n nal?tt[rl?ttg~ntt8~gf. tnagj aUl?l?nl?gl?t!...

Irl? ginl? anf-tnoottf. op bn 7in Quiug gl?gl?'"

nl?n b Ql?hhl?nj niI?f tniIbnhl? Qii h~dal?gQ'"

hl? m~l?tt off min tnootth~n hal?ttht! nOl?gl?n.11

Daágs na de gevangenneming van
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den Abt had de drossaard Ittersum de

Staten ervan in kennis gesteld. De Spaan-
sche Gezant, die weldra het gebeurde
vernam, richtte, scherpe vertoogen tot
Hare Hoogmogenden en dreigde zelfs
met retorsiën. De Staten lieten zich
evenwel niet intimideeren en in hunne

vergadering van 23 December 1656 werd
het besluit genomen ,,~af. arn ~rn noott..

norm~rn Dtto/Tattf. It.bttsom saI mott~rn

grttrstttihPrttf.!~at :qartt :quo: fio: ~rr..
frlffs arngrnangrnr rn~r nrttnoIg~r pttocp..

(ruttrn hgrns ~rnMlnrn f-[ht nan OIoos...
bttttar~~ appttohrttlm!so08Is ~ir grapptto..
hrrttf. mott~rn mif.s ~rsrn! als wnfottm-

~artt~ ttrso1uti~ nan 1rrn 29~n~onrmhttis
nootts!. rn~r ~at. ~ij Dtto/Tattf.1ri~nnoIgrns

~ar,ttinn~mrt. ijnrtt sa1 ~rhh~nh wutinu..
rttrn bn uijbijn~~ nan 1rr sardm."

Den 3denJanuari 1657 vellen de sche-
penen hun vonnis. Een afschrift ervan
ligt voor ons. In het eerste gedeelte
wordt een overzicht van den loop van
het proces met de motieven der veroor-
deeling gegeven. Het tweede gedeelte,
het vonnis, laten wij hier volgen:

f't~rrprnrn 1rrtt ~oofff.iusf.itir ~an 1rr
f'f.a~t rn ~r Lan~r nan 's :qrttf.ogrnttar~r!

op aUrs grld! marttop in 1rrsrn rrnigsints
b 1rtbn ston~r! ~orn~r ttrt~f.!btt marnis..

sr nan ~rn ~rrtt! mijsrn rn~r nrttdarttrn
~rn hrdarg~~r onrttmonnrn nan 'f. tttimrn

nan mr~rttsp8nnit~rijf. f.rgrns ~rn f'f.ad

~rtt V rttrrnig~~r ~r~rtt1an1rrn!rn~r ~irn..
noIgrns b sijn nrttnaUrnnan ~r hrnr.pdin!

sf.art rn~r ~ignibif.! hij ~rm on~rtt ~r
~oot~rijf. nan ~rsrn 1an~r! hij fo1rttantir
nan :q8rtt :qoog: fio:! f.sr~rttt ~rttsr1..
n~tt iubtt~idir nan 2~ Drtrmhttis ~650!

h~s~bn ~n~r g~noobn! mif.sga~brtts nan

~rf inn~tom~n rn~r pttl1nrnur nan ~rnsrln~rr

st.art. ~n~r f-[h~ijr;' ~rn h~darg~~r op sijnr
ttrqu~sb ~rn 20 D~cpmhttis ~65~ pttonisio..

nrHjth t.org~sf.arn! suIlrn~r ~rf grmrI~r ptto..

n~nur rn~r ophomrn nan ~irn in hrmartt-

~rtt ~ant. mott~rn grnomrn hij ~rn offidr[t

~rsrtt :qoofffjusf.if.ir! f.of.:q8rtt :qoo: fio :

narrt~r,tt~ ~isposif.ir! ton~amnrtt~n~r nott1rrtts
lIrn hrddrg~~ hinnrn at~f ~tlrgrn on~tt b

Irnrttrn!noIgrns pltltrad IJan~~nU~n ~unt!
~649! alb or ottigin~Ipfun~8tiin!srgr..
bn! hrtirIJrn! pa(~t.t~Itull~n! ttrrthrningrn
rnL:trnott~rtt~ ~orumrnbn lot. ~r noottij.

f-[h~ijr spr(bttrn~r! mitfg8r~rttS alIr nott..
~rtt~ aanmiifing~n nan hf~lnr f-[h1rijr..gM"

ltrrtrn! als in lt~nsrlnrn pltlttart.r is gr1aff!
all~, op pornr nan IHmtt1r~ttr1ri,posif.ir!

IJ~ttdarttrn~r! mrItr sijnr partt.iru!irM go~..
~mttrn!onltrtt lt~ :qoog~rijt. nan ~rs~n Ianltr

grlrgrn! IJPtthruttt.hn h~~ornr IJan1rr:qoogr
On~ttit~djt. btt ltispofifir als nottrn! wn..
lttlmn~ttrnltr nottltrtts ltrn hrdarg~lt~ ltr

~oot~~ijt ltrsrs 1anlts rnlt~ grn~tta!ijtk ~d
grhi~f. nrn ~oogsf.grmrI~r :qartt :qoo:

fio: bttUt!mrn! mrf.inbttltidir nan lta~tt..
innr oijt m~1r~ttb hom~n! op pornr nan

~onlt~ttf goultrn tt~a1rn! noott ~1th~ mad
btt cnnf.ttattirltornltr! b nrtth~uttrn! rnltr
lta~ttrnhonrn nartt grbg~nt~rijf. atthitttaitt..

Hjth g~sf.ttafft b mottltrn! t.rn mar~~ ~ij
~altltr ltartttor groht.inrrttf :qartt :qoo:
fio: sprda1r gttafir! ltormrnltr ltrnsr1nrn
mij1rrtts in ltr tosbn rn1rr misrn nan
juff.itir btt taxaf.ir rnltr moltrttafir nan ltrfrn .

grttit~b.

f-[d-um ltrn ltrttltrn ~anuattt! ~657.

Volgt de onderteekening der zes Sche-
pen.en en die van den secretaris A. Slijp.

IJ
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De drossaard Ittersum haastte zich den

afloop van het proces aan de Staten mede
te deelen, zeker met ver~oek van nadere
instructies. De Staten stelden de missive

van den drossaard met de daarbij be-
hoorende stukken in han den van den
Raad van State met verzoek om advies.

V óór ons ligt een afschrift van dat ad-
vies, hetwelk den 3° Januari 1657 bij de
Staten werd ingezonden; daaruit blijkt,
dat de Raad van State van meening was,
dat het vonnis behoorde uitgevoerd te
worden.

,,(9w~lh wii m~~n~nuaf souu~ honntn g~- .

5cgil!Ul!n!m~f u~n uttossa~ttf Ifhttsum h .

lasf~n ~nu~ audottis~tt~n! om ing~uolg~ uan-
u~ UOOttr!. s~nf~nt.i~ alI~ u~uoitt~n aan f~

w~nu~n! uaf gl! u~ papi~tt~n! ttdi~ning~n!

tt~gishtts ~nu~ I~gg~tts! rnu~ t.g~n~ fof u~

f-[bul!~ is sp~d~tt~nul~! mt1cgt.~ macgHg

wottu~n! g~fsl! uaf gl! urn abt uaattfo~

uispon~tt~! ofh u~n pttiott ~nu~ ronu~nfu-

al~n! ui~ gl! ooch nocg ~Rptt~Ssal u~ttbi~u~n

g~~m uan u~ UOOttij. b~go~fhn! off l!~fs
t.ot u~ abuii~ b~goott~nu~ h mog~n u~ttaIi~-

n~tt~n off U~ttuul!shtt~n! op u~ googsh in-
uignat-iF. (9ttacghnu~ ooch u~s~In~ pttiott

~nu~ ronu~ntuaI~n m~f sacgtigg~H! h inuu-

(~tt~n onut?tt b~Ioff~ uan gatt~ wooning~!

onu~ttgout. ~nu~ ~x~ttdti~ uan tt~Iigi~! UOOtt

gaatt I~ut?n alua~tt ft? gouut?n! iuui~n sii
alI~s ontu~ch~n ~nut?aanwiîr~n ~nu~ g~tttOU-

wicgt?ijf at?n cr I}o: illo: bt?Iout?nwiI-
hno ill~f U~ttu~tt audottisaH~ op u~n

UOOttij.uttI11Ta~ttt.It.httsum! u~ ml~ubh go~-

ut?tt~n ut?tt abuij~ h uOPn inut?nt.attist?ttt?n!

lat.~nu~ ui~ bij pttouisit? in ut? abuij~ on-

ut?tt ut? b~wattingt? uan u~n pttiott! ooch

publicaH~ h lahn uo~n md afpdit? uan

biII~fhn! uaf ~~n i~g~lijch wi~ qd.s aitn

u~n gt?'w~s~n abtoff~. gFt. doosfFtt 5cguI-

uicg. is gt?fs~Iu~ binmn H uag~n a~n g~m

Ifhttsum saI g~bbûn aan h btttng~n!
uot?nut? onu!?ttt.u5fcgt?n off uaûttnat? gt?t?nt?bt?-

falingt? at?n ul!nsdut~n gtw!?st?n abt) pttiott

off ronut?nfualt?n! sonul~tt spt?daI!? nat?tt-

U!?tt Ottut?! op pot?n!? nan utS nocg rt?ns

hn b1?got?ut?uan ut?n .stat?t h sulIt?n mot?-

f1?n opbttt?ng1?n! t?nut? .uat. gij It.frttsum uan

. Hif fof. fijt aIgi1?tt h!?nnisf1?-salgt?bbt?n ft?

gt?ut?n nan 5ijnt? onu1?ttuinuingt? t?nut? U1?tt-

tticgfing1?! ooch soo ttascg uOPnlijch fOtt-

mt?ttt?n rnut? oUl?tts1?ijnut?n IBm1?n inu1?nfattif

uan alIt? gOPu1?ttt?nt.ottt? abuij1? gt?goottt?nut?!

omm!? gi!?ttnal?g!?Il?f ti? wottut?n op UI? au-

minisfttaHt? uan al u~ UOOttij.got?ut?ttt?n!soo
t?nut? als hm m1?t?sfl?nui1?nsf.!?b1?uonurn 5aI

Wottut?n ti? b!?goott~n. Ons nocgtans gl?utta-

gt?nut? fot cr I}o: illo: uisposiHl?

I}oogl? illogt?nut? I}t?1?ttt?n.

([[ij Imurlrn cr I}o: illo: in ut?

brfcg1?ttmingr@ours. In upn I}agr urn
26 aan. \657.

(9d~dmlh)a. n. 13otts~lt?nuan ut?tt I}ooggr.

De Staten stelden dat advies met bijla-
gen in handen van de van' Hare Ho:

Mo: Gedeputeerden fof ut?sarcht?n nan u~

Lanut?n uan Out?ttma!t?"om ft? uh.ihttt?n!

t?xamint?ttt?nt?n uat?ttuan ttappottfft? uot?n."
De bijzonderheden van het verdere

verloop der zaak zijn ons niet bekend.
Wel weten wij uit de annalen, dat de

drossaard de "sacgHcgt?if.11waarvan in
het advies van den Raad van State

sprake is, aan gewend heeft en geslaagd
zou zijn bij de conventueelen als Lamberti
niet gewaald had. Te verwonderen is
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het niet, dat, terwijl de onbuigzame pre-
laat in de gevangenis zu~htte, de kudde
een bijna zekere prooi der wolven werd.

Door de belofte van een pensioen
wisten Lamberti's vijanden sommige
kloosterlingen voor hunne inzichten te
winnen, en de gelastigden der Regeering
verheugden zich reeds in de zekere hoop
op het bezit der heerlijke woning. Het
hoofd vol plannen doorwand.elen zij
tuinen en jparken, bewonderen de nieuwe
gebouwen en spreken 'onverholen over
verfraaiingen, die zij willen aanbrengen:
het klooster zal door eene brug met het
kasteel verbonden, en de stille wijkplaats
van deugd en wetenschap zal in een

paradijs van wellust enweeldeherschapen ..

worden.

Lamberti verneemt dat de gemoederen
wankelen; hij slaakt diepe zuchten in
zijn eenzame opsluiting; maar wat te
doen? er bestaat geen mogelijkheid zijn
wil door een brief te doen kennen. Hij

. grift in het binnenste van het deksel der
kruik, waarin men den gevangene te
drinken brengt, de woorden: ccmaledicta
pension (dat vervloekt pensioen!)

De kreet van afkeuring, geslaakt uit
de heldenborst van den abt, geeft den
zwakken moed! Rolduc was gered I

Gered! Wel wordt de Abt, bijzonder
door toedoen van Stephanus de Gamarra,
den legaat van het Hof van Spanje bij
de Republiek, den 16denOctober 1657,
eervol te Rölduc teruggevoerd;-maar
de zaak der landen van Overmaas blijft
hangende.
. De ccCamera-bipartita» komt na maan-
den en jaren werkens tot geen besluit,
en in het jaar 1657 blijkt het, dat zij de
zaak. niet kan afdoen. Eindelijk treedt
eene Hollandsche commissie in overleg
met den Spaanschen gezant Don Este-
van de Gamarra en beide partijen wor"-

den het eens, dat de Koningen de Sta-
ten ieder de gerechte helft der drie lan-

den van Overmaas "in nolbn nttijnn ni....

gnntrom! ,npnttiottibQ' nntrn ,ounnttainnbQ'

,ulbn ~nhhnn! ~outrnn nntrn hn,if.bnnnu....

mi(~Iijdt nntrn nttflijdt."

Het duurde evenwel lang, eer men tot
de verdeeling overging, en eerst in 1661
kwam men overeen, dat de Spaansche
gezant twee deelingsvoorstellen zou in-
dienen, waarvan de Staten dan éen zou-

den aannemen. De gezant diende zijne
voorstellen in, den 2denMaart, en had de
verdeelingen zoo gemaakt, dat het in
het belang der Staten was, het deel te
kiezen, waarin de Abdij van Kloosterra-
de niet gelegen was. Doch hij werd in
zijne hoop bedrogen. Den 8sten Maart
verklaarden de commissarissen der Sta-

ten dat deel te nemen, waarin het stadje
's Hertogenrade met al zijne dependen-
tiën, en dus ook de Abdij, gelegen was.

N u was het met de Abdij gedaan; ter-
stond reeds had zij de geweldenarijen
van haar nieuwen meester te verduren;
de Hollandsche soldaten verkochten al

het vee vOQI:. 1400 gulden. .. .

Lamberti bleef onversaagd. Hij reken-
de op Gods hulp en wendde zijne uiter-
ste pogingen aan bij den Spaanschen
gezant, om hem over te halen de ge-
maakte verdeeling niet goed te keuren.
Op eene welsprekende wijze trachtte hij
hem te overreden, dat zijne dierbare
Abdij voor den koning moest behouden
worden. Wij laten hier eenige uittrek-
sels volgen uit een brief, dien hij kort
na de beslissing der Hollandsche com-
missarissen schreef aan den Spaanschen
gezant. Het concept ervan is nog in ons
archief voorhanden.

. . . . .j'ay mis ordre que touts
se celebrent douze messes au

les jours
S. Esprit,
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affin que par la grace de Dieu V. E.
puisse porter le remede a tout, ou de
ne pas signer le traicté, et avoir le soing
qu'il ne soit ratifié en Espaigne, selon
qu' 00 fait courir le bruit qu'il se fera.
. . . . .L' Abbaye de Cloesterrade que V,.E.
at espousé par sa bonté (comme Elle
m'a mandé par ses lettres) sera perduë
à.jamais. Les às et cendres des Ducqs

et Duchesses de Lymbou~gh enterrés
dans l' Eglise, .illecque par eux fondée,
seront profanés

.Jen' oserois rien dîre de mon zele et
services que j'ay tasché de rendre pour
maintenir le droict de la souveraineté

dans les trois quartiers d' Outremeuse
pour sa lYIajesté, et voila que je serois
le premier perdu et abandonné par un

Uit een brief van Lamberti tan 5 April 1661.

accommodement amiable, si V. E. n'ap-
porte benignement le remede necessai-
re....

Ce seroit encores trop peu d'affliger
mon Abbaije et mon corps, il faut que
mon esprit s'en re.ssente de ce désastre,
le comte de Geleen s'ayant resjouis gran-
dement de mon malheur, lui et des au-
tres dont je ne l'ay jamais merité. 115
témoignent par cela qu'ils ne méritent de
porter le charactere de comte puisqu'ils
taschent de cooperer a la destruction

des. pieuses fondations des Ducqs de
Lymbourgh.

Mais j' espère que le bon Dieu et V0-
tre Excellence y prendront la vengeance
et maintiendront ce' que par la grace de
Dieu a esté pieusement fondé des Ducqs
de ,Lymbourgh.))

Van een anderen brief van 5 April lOOI
geven wij .eenige regels in autotypie.

De Gamarra had het den Abt geschre-
ven: C<\vijwillen liever sterven dan u en

. uwe Abdij in den steek laten.)) Hij deed
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zijn woord gestand, en na onbeschrij-
felijke moeiten en reizen en opofferingen,
met bewonderenswaardig beleid en stand-
vastigheid doorgezet, wordt de zaak den
18 October 1662 ten einde gebracht;
Spanje doet afstand van een grooter deel
zijner bezittingen, Rolduc blijft den Ko-
ning. De Abdij is gered!

Wat een gejubel in het kloos-
ter! Wat gelukwenschingen van
koning en bisschoppen! Zelfs de
Paus geeft blijk van zijn dankbaar...:
heid en schenkt den Abt het recht

om den mijter te dragen, een recht, .

dat geen der vroegere Abten bezat..
N a meer dan twee eeuwen men-

gen ook wij onze stem in dat koor, -

en roepen wij den held toe: roem
en eer aan den schranderen, moe-
digen, bewonderenswaardigen Wi-
nand Lamberti! Zijn naam blijve
in zegening binnen Rolduc's mu-
ren!

\Vij danken de Voorzienigheid
dat zij ons de herinnering aan den
grooten man in twee hoogst dier-
bare voorwerpen bewaard heeft:
zijn levensgroote beeltenis op doek"

. en zijn grafsteen.
Zijn beeltenis! 0 ja, hij is het!
Dat fier en hoog voorhoofd, om-

schaduwd door het bruine hoofd-
haar, dat in dichten, donkeren bos
zwierig over hoofd en hals neder':
valt; dat lange, gebruind aangezicht,
wiens energische uitdrukking door den
langen, forschen neus en den rossigen
snorbaard nog verhoogd wordt; die
scherpe, strak ter zijde geworpen blik
zijner blauwe oogen; die krachtige leest,
gedoken in den Augustijnermantel,
die met zijn breeden, sicrlijken hals-
en armkraag wel een Spaanschen rid-
dermantel lijkt, 0, 't is een vorstelijke

figuur! Het straalt van zijn voorhoofd,
het schiet uit zijn blik, het vloeit uit
zijn pen: Rolduc is mij toevertrouwd,
Rolduc zal niet vergaan! De leeuw, het
symbool der kracht, was zijn wapen;
(~ustitia et pietate,» rechtvaardigheid en
godsvrucht, was zijn leus; tot aan zijn

Winand Lamberti, Abt van ~olduc.

dood bleef hij er aan getrouw.
Lamberti stierf kort na zijn triomf, in

1664, en, zoo 't schijnt, nog in de volJe
kracht van zijn leven. Hij werd begra-
ven in de St.-Nicolaaskapel, vóór 't al...
taar; en allen, zoo sluit de kroniekschrij-
ver zijn leven, en allen, die ooit het
voedsel des lichaams of des geestes te
Rolduc zullen genieten, zullen zijner zie-
le in hunne gebeden herdenken.
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Het grafschrift luidt:
Hic jacet

- Reverendissim. ~t amplissim. Dominus
WINANDUS LAMBERTI

3lUS et primo mitrat. hujus Monasterij Abbas. -
Qui

turbulentissimis bellorum temporibus
innumeris itinerum periclis

incarceratione

bonorum jactura
san,itatis et vitae dispendio

religionic .
et

reg!

hoc monasterium et patriam conservavit
et

bIs qVarto IDVs. Malas. Leto CessIt.

Requiescat in pace,!

Hier ligt

de Hoogeerwaarde, Hooggeroemde Heer
WINANDUS LAMBERT!

de 3Iste en de eerste gemyterde abt van ,dit klooster.
Die

in de onrustigste tijden van oorlog

met ontelbare reisgevaren,

inkerkering,

verlies van goederen,

ten koste van gezondheid en leven,

voor godsdienst
.en

Koning
dit klooster en vaderland bewaard heeft

en

den 8sten Mei 1664 gestorven is. .

Hij ruste in vrede!

MATHIAS DE AMEZAGA.

werd den 29stenSeptember 1664 tot zijn
opvolger door den koning /benoemd.
r Hij was,' zooals blijkt uit een stuk

in het staatsarchief van Brussel, ont-
sproten uit het hoogadellijk geslacht van
den hertog van WIedi~a Celi.. Zijn va-
der, Antonhls van Amezaga, haq in
het leger v.an den koning. van Spanje
ten tijde van den prins van Parma ge-.
diend, en zijne moeder was Agnes Bel-
gens, dochter van Mathias Belgens, stad-

WO<2RD EN BEELD.

Grafzerk van Winand Lamberti.

houder van de heerlijkheid van Nuth.
Zijn broeder Gulielmus de Amezaga was
kapitein in het Spaansche leger, en door
diens toedoen werd Mathias, déstijds
proost in Limburg, benoemd tot Abt
van Cloosterrade, - niet met zijn wil
noch tot zijn geluk.

Goedig en vredelievend van aard, was
hij niet bestand tegen de moeilijkheden
van het nieuwe ambt. Gedurende zijn
kort bestuur had hij aanhoudend te strij-
den met de zoogenaamde «Zeloten» van
Kerkrade, die,. onder de leiding van een
oudQrganist der Abdij, zich tot doel had-.



DE, ABDIJ.

den -gesteld, het dorp ,van den Abt, hun
keriheer, vrij te maken, om het domi-
nium in eigen handen te krijgen. De
twisten, door het drijven van de inwo-
ners van Kerkrade en het tO'egeven des
konings ontstaan, duurden tot groot na-
deel van het dorp tot het jaar 1685.

Hoe ernstig de Abt zijne taak ook op-

131

vatte en met welk plichtbesef hij de tucht
in het klooster wilde herstellen, bewijst
een origineel stuk van ons archief, een
reglement bestaande uit 13 punten,
waarvan wij de laatste regels met de
'onderteekening van den Abt en een. paar
jaartalverzen, die eene aanmaning tot
broederlijke liefde bevatten, autogra-

Facsimile der laatste regels van het Reglement van 1665.

phisch weêrgeven. Deze statuten, in in-
houd dezelfde als die, welke Abt Lam-
berti 25 Juni 1663 in het kapittel had
voorgelezen, werden" aan de conventuee-
len, den 23 Februari 1665, voorgehouden.

Mathias de Amezaga stierf den 26sten
. Juli 1666. Eerst na verloop van een

heel jaar werd door den koning, op den
verjaardag van den dood van den Abt,
benoemd:

'PETRUS MELCHIOR
VAN DER STEGHE.

Petrus was de man der Voorzienig-
heid.. Wij begroeten hem met de woor-
den van den dichter:

Sic, sic est, Lamberte parens! quod -tute flagranter

Quaesieras cassis, ut deinde et Amesaga, votis,
Gratia mira Dei concessit cernere nobis.

Stat Roda, jucundum recolo, Regique Deoque~,
Olli Lambertus, Petrus isti reddidit illam.

Nempe Petri curis dextram praebente Joanne

Disciplina Rodae dudum collapsa resurgit.
0 me mirari quos exantlare labores,

Quaeve pericla foras, falsisque a fratribus intus
Pertuierint ambo, densis ut sancta referret

Relligio tenebris caput has in luminis oras!
Relligio nam nata Rodae mox daemonis iras
Atque ma,li post setraxit molimina mundi;
Infremuere s'imul coeptumque evertere co eli
Conabantur opus, neque ejus linquere signum.

Jamque inimica Deo gens la eta parare triumphos,
Tartareas subito dum Numen dissipat umbras,

Atque hinc disciplina Rodae, ceu filia coeli,
Pontifici summo Regique probata, coruscans
Gaudia sancta domi et vicinas spargit in oras.
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Zoo is 't, Lamberti; ach, waar gij voor hebt gestreden,

Als Amesaga ook, en vruchtloos hebt gebeden,
Wij zien 't door Gods genà, die 't ons gehengen woû :

Weêr staat Rolduc, 0 vreugde, aan God en Koning
[trouw.

Lamberti schonk 't den een, den ander Petrus weder.

Want lag de kloostertucht vermolmd, vernield terneder,
Joannes hief haar op, met Petrus hand aan hand.
Een reuzentaak voorwaar! Bezwaren te allen kant

Van buiten, ja maar ook van valsche broeders binnen,
Had hun beleid en hunne geestkracht te overwinnen,

Totdat de heiige tucht uit 't duister van den nacht
Weêr straalde in 't volle licht van haar herboren kracht.

Nu wrong de helledraak in razernij zijn klauwen,
Om, met den wereldgeest in bond, nieuw kwaad te

[brouwen;
Schuimbekkend wierpen ze, in gew,aande grootheid

[sterk,
Zich ter verdelging op 't begonnen hemelwerk.

Reeds meende 't godvergeten volk te zegepralen, :
Als uit den helschen nacht opeens in zonnestralen'

Van Gods genà de tucht, gelijk een hemelmaagd,
U, oud Rolduc, het waas van 't edel voorhoofd vaagt;

Als Paus en Koning zich u huldigend vereenen,
Herleeft ge in vreugde en spreidt gij blijdschap om

. [u henen.

De nieuwe Abt vereenigde in zijn per-
soon al de hoedanigheden, die den
waren hervormer' noodzakelijk zijn: in-
nige vroomheid, scherp doorzicht, stalen
wilskracht, taai geduld, onvermoeibare
werkkracht.

Hij zou de zon zijn, die licht en warmte
moest brengen in het klooster, waar de
liefde en ijver verkoeld waren en de
glans der heiligheid taande. Drie sterren
stralen in zijn wapen, in het midden
een hart, met pijlen doorboord.

Petrus Melchior was geboren in een
niet ver van Rolduc verwijderd plaatsje,
waaraan hij zijn naam ((van der Steghe))
ontleent, en was, toen hij tot Abt benoemd
werd, pastoor te Baelen, waar men nog
zijn wapen boven den ingang der pas-
torie ziet.

De eerste jaren van zijn bestuur brach-
ten hem groote moeilijkheden, o. a.' aan-
houdende twisten en geschillen, van den
eenen kant met de reeds genoemde (( Ze-

EN BEEL D.

losi» van Kerkrade en Merkstein, bij wel-
ke zich de inwoners van Herzogenrath
voegden, die zonder grond het geld tot
herstel van het dak hunner kerk van den

Abt vorderden, van den anderen kant
met de kloostervrouwen van Sinnich,

die halsstarrig weigerden zijne veror-
deningen tot hervorming der vervallen
tucht aan te nemen.

Het mocht hem een troost in de

wederwaardigheden zijn, dat hem en
zijne opvolgers voor altijd het voor-
recht van den mijter verleend werd.

Van het jaar 167r tot r676 bouwde
hij den geheel en westelijken vleugel met
den breeden hoektoren, die d<;;stijds het
abbatiaal gebouw uitmaakte.

In het j~ar r678 brak hij de steenen
torenspits af, verving ze door de nog
bestaande, en vernieu wde tevens den
dakruiter boven het koor.

Deze uitgaven aan de torens der kerk
vverden voor een groot deel gedekt door
de overvloedige offeranden, gestort door
de geloovigen, die wegens het uitbreken
eener dyssenterie, in talrijke processies
ter vereering van de H. Lucia naar Rol- .
duc stroomden. Zoo het handschrift der
Annalen.

Wij geven een afdruk van
prentje der rte eeuw, dat aan
eering herinnert.

Een voor de bouwkunde zeer belang-
rijk document vonden wij in ons árchief,
namelijk, de overeenkomst tusschen P e-
t rus V 0 n der St eeg h, abt des Go t-
t e s h a u s zes K los te r rat h, e n Mei s-

ter Adam Wynants, Timmerman.
8 Mart i i r 678. Het voornaamste uit

het document ,:,olgt hier letterlijk.

e:tt,f.Ih:~ ,011 ffitt f-[llam ,(~uIllig Miu
ll~n gtto,!~n f.~uttn an ~i~,!ig~ hitt(~ ah-

!uhtt~(~~n non ll~tt ,f.pin~tt httiin an hi,!

een bid-
deze ver-
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nhw fUl~rJunbtt Iri~~tt,b galbtt~Q,OIr~tt,0
m~if~ al, ~, mittIr niif~ig Min.

2°. ~oII ~tt g~~albn ,~in Iri~ g~~aum~n

,binunIr nrbn ah JU laij~u unIr gufb ac~..

tung ~ah~nj Iraij ,~Ihig~ nic~f. g~httOrl!~n
m~ttIr~n in Ir~m ahlaij~n; Iri~i~nig~ ah~tt ,0

g~httaurl!f.ItOnu~n m~ttIr~nan Ir~n nrbn auf

Ir~tt gaII~tt~Q JU laij~n.

5°. Di~ Ji~g~l,bin ahn~m~n unIr. n~f~"

tt~n hirJ auf IriIJ unIr~tt,b galhw~Q .. . . . .
unIr Iraij Ira, ~QJ~ttunIr hbQ ,0 ~, au,
ghn f~uttn mittIrf. h~homm~n nic~f. n~tthttarl!f.

m~ttIr~j ,0nIr~tt g~~albn ,~in ,~Ihig~, un,.

~inJun~f~tt~n.

De Heilige Lucia,
vereerd te Rolduc als beschermster tegen besmettelijke ziekten.

(17deeeuw.)

4°. <It~ttIr~n illtt f-IIram non un, h~Q"

g~J"f.alf m~ttIr~n 4 männ~tt6 fag lang auf
un,~tt~ hiiJ"f.~n.

5°. <ItittIrf. ~tt g~~albn ,~in Irb ~irl!~n

unIr Iraij ~olf.J ahJu~aum~nj JUh~rrl!lag~nj JU

,pgpn \0IrPtt ,rl!npiIrpnj aUpttIring, accommo..

Irittpnj JU Jimm~ttPn unIr ttirl!hnj mif ~inhp..
gttiffpn hPQItP capmpttdnn auf h~QIr~unIr~tt..

,b gaU~ttPQPnjfolg~n, ahtti~ij oIrptt mOIrPUPj
auijPtt~alh Iraij mitt i~m JU Irpm virl!f.~n gfnn

t~uttn, auf unijPtt~hiiJ"f.pnbuf.~ JUtt~ulff m~tt..

Irpn hpQ,c~aff~n, unIr ,~inpn buf~~n auc~ Irip

horf g~hpn Iruttpn[rf Irpm ttic~bn.

~Oo. Irf ahgp,pttorl!pn Iraij rott f-IIram

futt ,~Ihigpm f~uttn JU !imm~tt~n ,oU

h~hommpn ~onIr~ttf. funff unIr ,iphpnfJig

ttPirl!,f~alpttj JP~n fonnpn ottIrinatti, Irbn~tt..
hiPtt unIr Irtt~Qmalhtt ttog~.

De steenen toren, die afgebroken
moest worden, was volgens de ([Anna-
les Rodenses)) door Abt van Horpusch
geb 0 u w d (magnam ecclesiae turrim
aedificavit et campanis instruxit, b1. 130;)
het benedenste gedeelte met de gothieke
galmvensters bleef behouden, en de stee-
nen kroon of spits werd vervangen door
de houten, die nu nog staat. Het lang-
werpige vlak van het midden deel was
in zijn structuur, zegt Dr. Cuypers, voor
een steenen spits niet geëigend. Geen
wonder, dat zij na 60 jaren reeds bouw-
vallig was.

Een schets van de door de construc-

tie gevorderde torens danken we aan
de welwillendheid van den beroemden
bouwmeester. Of deze torens evenwel

ooit bestaan hebben, blijkt uit de jaar-
boeken niet.

Een heerlijk gebouw, dat de eeuwen
trotseert, is de westelijke vleugel der
AbJij. Die bouw heeft den naam van
den Abt vereeuwigd, en bewijst door zijn
prachtige verhoudingen de waarheid der
woorden van den Annalist: erat (Petrus,
abbas) in omnibus magnificus, solemnis,
accuratus, et rei oeconomicae comprimis
intelligens.

Maar een veel grootscher en moeilijker
18
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taak was hem weggelegd: het vernieu-
wen vJ.n het gedurende zooveel eeuwen
tot op de grondslagen vermolmd gees-
telijk gebouw van de tucht en de heilig-
heid van het kloosterleven.

Oorspronkelijk plan der
torens van R.olduc.

De harde steen is gewillig onder de
hand des bouwmeesters; de wil des
menschen is vaak tegenstrevend, soms
onbuigzaam onder de behandeling des
oversten. -

Ofschoon er in het uitvoerig verslag
van Heyendal (Historia reformationis
Abbatiae Rod.) van zware fouten tegen
godsdienst en zeden geen sprake is, al-
thans wat de conventueelen, die in de

Abdij zelve leefden, betreft, moeten wij,
tot onze groote droefheid, der waarheid
getrouw het feit bekennen: er was van

~

de oude kloostertucht en van het streng
kloosterleven der eerste eeuwen geen
spoor meer te zien, en de bladzijden,
diè de Annalist aan de hervorming der
Abdij wijdt, leveren het treurig bewijs,
dat vele kloosterheeren een leven leidden

den ordesgeestelijke en den priester on-
waardig, en dat velen blijkbaar zonder
hoogere roeping dien verheven levens-
staat aanvaard hadden.

Op het voorbeeld zijner voorgangers
van Ghoer, Dammerscheidt, Straelen,
van Horpuseh, Lamberti, de Amesaga
nam hij de taak der hervorming moedig

. op; deze taak scheen echter te moeilijk
voor éen man. Een krachtigen mede-
werker vond hij in den priester Johan-
nes Bock, die reeds twee jaren te Namen
had vertoefd, om daar in den omgang
met strenge kloosterling~n den grondslag
te leggen van het grootsche werk, dat
hij met den nieu wgekozen Abt tot stand
zou brengen.

Op last van den Abt vertrekt Joh.
Bock den 14 September 1679 weer naar
een abdij der orde in Lothar~ngen, waar
de tucht niets te wenschen overliet, met
het doel, om, indien de levenswijze al-
daar met den algemeenen toestand te
Rolduc overeen te brengen was, een of
meer ordebroeders mee te brengen, ge-
schikt om de novicen en de jeugd te
onderwijzen. .

Hoe gaarne de Lotharingers ook op
dit voorstel wilden ingaan, kon dit niet
geschieden zonder dat dc Abdij bij hun
provincie werd geïncorporeerd; vandaar
dat moest worden uitgezien naar andere
middelen: verschillende abdijen werden
bezocht, doch zonder eenig resultaat,
totdat eindelijk bij toeval vriendschap-
pelijke betrekkingen werden aangeknoopt
met de reguliere kloosterheeren van de
H. Genoveva, die eene abdij te Luik
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hadden en hunne hulp bereidwillig aan-
bodën.

De Abt wilde zich 's Konings goedkeu-
ring der voorgenomen hervormingen ver-
zekeren, en verzocht den Stadhouder,
hertog de Villa Hermosa, eenige man-
nen, met genoegzame volmacht, af te
vaardigen, om een onderzoek omtrent de
bestaande misbruiken in te stellen, en
diensvolgens maatregelen te nemen om de
tucht ten minste draaglijk te maken; en
daar ook «kapittel en regulieren») hunne
klachten bij den koning hadden inge-
diend, benoemde hij op IS April 1680
den Bisschop van Roermond, Reginaldus.
Cools, tot afgevaardigde. Deze nam d~
opdracht gaarrie aan, en voegde zich van
wege het hof van Brabant, den Raads-
heer Franckheym en den Abt zelf toe
«pour prendre les informations nécessai-
res sur les dits abus et désordres, et
concevoir un Règlement pour le rétablis-
sem~nt de la discipline régulière.»

Ten gevolge van een tweede klaag-
schrift door de ontevredenen aan den

koning gezonden, kwamen de Commis-
sarissen op 9 Juli te Rolduc aan, en be-
steedden vier dagen aan een nauwgezet
onderzoek, waarbij allen in alles werden
gehoord; zij stelden een ~reglement op .
voor een geregeld ordesleven, waaraan
allen, geprofesten en novicen zich zou-
den onderwerpen, en besloten, dat de
Abt een prior zou benoemen, dien hij
op eigen gezag aan het hoofd zou stel-
len van het geheele college der kannun-
niken, en die van allen trouwe naleving
zou eischen van hetgeen was vastge-
gesteld in het nieuwe Regulamentum.

Op 13 Juli riep de Abt het Kapittel
bijeen, waarin hij in aller tegenwoordig-
heid Joh. Bock tot Prior benoemdè.
Staande de vergadering, die ook werd
bijgewoond door de afgevaardigde cöm-

missarissen, protesteerde een der Regu-
lieren, van Aken, tegen die benoeming,
zeggen de dat die aan het kapittel bij
stemming toekwam.

De Bisschop vertrok IsJuliin de zeker-
heid, dat de werkzaamheden der commis-
sie, wegens de gebleken onwilligheid der
Regulieren; geheel en al vergeefs eh waren;
en nauwelijks had hij de Abdij verlaten,
of allen, zelfs zij die de pastoriëen bedien~
den, kwamen in verzet tegen het Regle-
ment der Commissie, (met uitzondering
van Herman Brandt, pastoor te Eupen).

De Abt dan, overtuigd dat er enkel
heil te wachten was van buiten de eigen
kloostermuren, zond 19 Juli daaropvol-
gend 8 novicen onder leiding van den
Prior naar Luik, om daar de gestrenge
en geregelde levenswijze te zien en zich
eigen te maken, en er te verblijven tot
het feest van S. Augustinus.

Ondertusschen bleven de Regulieren
volharden in hun verzet, en schreef de
Abt aan den Bisschop van Roermond,

. dat zij hem 28 September een protest-
schrijven overhandigd hadden, waarin
zij te kennen geven, dat zij niet van plan
waren bij den staat van zaken te be-
rusten. Tevens formuleerden zij nog-
maals hun grieven tegen den Abt aan-
gaande de administratie der goederen
van de Abdij zoowel aan den Koning
als aan den Bisschop (II act. en 28 Nov.
1680), terwijl zij met klem opkwamen
tegen de nieuwigheden.

De Abt schreef daarover aan den Bis-

schop den 26 November: «Op het feest
van O. L. Vr. Praesentatie heb ik de ze-

ven novicen, die in onze abdij te Luik
gedurende drie maanden hebben ver-
toefd, het ordeskleed gegeven. -Die plech-
tigheid is zonder stoornis afgeloopen,.
nochtans weigerden vier der ouderen
(onwill!gen) met ons aan tafel te gaan;



~QL:~d-tf~~

~Lf_' <or~.?"

gv-p ~ ?urne-r1ltr~/ ~~<4 Û- $f"/ P .t-.""'~
I~ ?~~,q d:C/;)~ /er e;;Jt»n~ çfP9'n-6/:;r~?Je?n ,!~

. ~~~?n~ ~7n~n?e~7» .~~~~~~/r-~ ~

~~,,/?~~~~. ??7~f.Y/~.~(~~/~
(}~ ~~~Un, ~ ~d,' ~~ / .td?i' f'~')~ 9~~~

.

~. ~
0,~~~ ,; ~ /,t;;'4t ~e;.~~.~ ~ ~~
J/""" "--!3:.i.J..'ûe ?-~..~ / d -~ g."o-

~ PlU ~~t»-!?N~~c~ J?~-Q:,~ ~F~
~tf'.;.J1~..1a1, .r~~I'"t""e.H~. ~f" ~ ~ l?7n~~ke ~

()r-~~ /~ ~ -n~r;;~~ ~~~veJ"
7Jèc fR~~ ~ ~.,~~ :r:~ .f~01/:..~fJJ., ::7~ ./ZP /70. ~/7. ,7- /' /) ~ /1. ~ I

(f ~~~ #c~~. ?ne~ ~~~ -"-'--'ff~~~~
/:!-d!F;'J Q tP)' ~ ~~ ~ ~-#!'n.r~ ~ ~Ql/

/~~. //,:~JH~-/:~ ~ ~ ~~67zf~~~~"
~'~~e-

.
/..- / Z..ÇJr'.t-- "'1~ Z)Q",~k

~~ ~~~f~* -'.3..'-. / -t:;jZ&&~.

~;.e~'-
.

'./'" /

.,..r/ ~-c.A. ~.Ien~: 7fJ c: ~.".:-4 ~~ Z5
a..t! .:::;

- /

.~;/ ~. ffll..N- ""~~~/"r; ~ ."'/'
~~~ ~Ul~ r~ ~ ~f'zc~ n~ ~;'e~

Q~ /~:, e:-4~,JÛt. :r='~ ~r-r!:c:~
.
a-Jl:~~'

~~. t".J1 ~ #' ~ } A' /?t7 / '. :;)
/tfl'~ v-r-;- t??r~n a. / r«~ ?;':~1It II-/~ '~e~ e-- ~

/~~tllr-'::r-,' ~~~ ~~/ 7H~?I~O~~.7'c.t[
Pin))~ r:K%Su~-~ ~

'J1/1,>.,.;L L)., _/ ~ ~ ~ t?J~/ ~{/ -l?7->~. ';:1'7' TkqLp"<- . 4' ~
4'-"~7J.~,,:,.~~ -~ ;re~ /I~~,.,~~';i}b/"""I' (

, ~ ---, Pz~ ;atl?-~~



DE ABDIJ. 137

reden wàarom' van dien dag af gemelde
novicen met den Prior en Can. Janssen een
afzonderlijke tafel hebben in een nieuwe
eetzaal. Daags daarna hebben de genoem-
de ouderen nog meer wrevel' betoond:

1°. Omdat ik de orde van het Offi-

cie eenigszins volgens het Regulamen-
turn heb gewijzigd, n.l. dat de Met-
ten en Lauden met de Prime achter-

eenvolgens worden gebeden, terwijl
voorheen de Lauden en de Prime af-

zonderlijk werden gebeden: vervolgens
dat de Vespers en Completen tegelijk
worden gebeden, die voorheen afzonder-
lijk gehouden werden.

2°. Omdat ik met de novicen en den,

Prior het ordeskleed, eenigermate een-
voudiger heb gemaakt, door n.l. collaria
rotunda cum cincturis te dragen gelijk
onze confraters te Leuven en in geheel

. België, en het rokket zonder plooien,
dat vroeger geplooid werd gedragen.

. Daarin zoeken zij moeilijkhedeJ;l, voor-
gevende dat dusdanige veranderingen
slechts met hunne goedkeuring kunnen
geschieden. En wat het Officie betreft,

. onder de uren, wier tijdsorde is veran...
derd, verlaten. zij het koor, hetgeen zón-
der ergernis en tekortkoming aan den
mij verschuldigden eerbied, niet kan
plaats hebben, daar zij zulks doen in
mijne tegenwoordigheid. . \Î olgens het
Regulamentum heb ik weliswaar de
bevoegdheid dit te beletten, nochtans
heb ik van die macht geen gebruik
willen maken, alvorens uw raad te heb-
ben ingewonnen.n-

Doch invloedrijke helpers stonden den
onwilligen ten dienst, waaronder vooral
de Proost van Limburg en de advokaat
Soons; deze brachten door tusschen-
personen den Internuntius Tanarius te
Brussel verkeerde inlichtingen over,
die hem een geheel en al valsche voor-

~

stelling gaven van het optreden en de
zoo heilige bedoelingen van den Abt.
Yandaar dan ook dat de Internuntius 19
December aan den Abt meldde, dat het'
Regulamentum, als vastgesteld door eene
Commissie, benoemd door den Koning,
van geen kracht was, daar de Abdij
onmiddellijk aan den H. Stoel was on-
derworpen; hij gaf hem daarom den
welgemeenden raad, zoodra mogelijk
alles in het werk te stellen, om op min-
nelijke wijze te trachten met zijn onder-
hebbenden de orde te herstellen,

Het kon niet uitblijven, dat door deze
en dergelijke onverantwoordelijke han-
delingen de ontevredenen in hun verzet
werden gestijfd, en dat a 11e orde en
tucht te niet moest gaan. Het liep zóó
ver zelfs, dat de Abt genoodzaakt was,
bij den Stadhouder van Gelderland,
'den Prins van Nassau, de hulp der
militaire macht in te roepen, en de heet-
hoofden afzonderlijk op te sluiten. Hel
mocht niet baten. Binnen de klooster-

muren bleven zij zich aan de meest
verregaande bandelooshei<;l overgeven"
daarbuiten werkten zij den Abt en zijn
plannen met kracht tegen. ~Het gevolg
was, dat de Internuntius, 16 Oct. 1681,
daartoe gemachtigd bij Pauselijke brie-
ven van 22 Febr. 1681; benoemde 'tot
het houden der Visitatio Canonica in de

Abdij den H. Stoel onmiddellijk. onder-
worpen: Karel van der Baren, Abt
eener abdij te Brussel, den Kanunnik
Basserij, Apost. Vicaris van 's Herto-
bosch, en Dr. Ledro, Erem. S. Aug. te
Leuven, (CContrariis non obstantibus
quibuscumque. n-

Deze commissie begon haar onderzoek'
op 21 October, en 'eindigde hare werk-
zaamheden op 3 November daaropvol-
gend met de vaststelling van statuta.

De Abt, die.nauwkeurig al de stappen
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der commissie had gevolgd, en die zoo
gaarne den. Kanunnik Shisius van Luik
of de Schessin van Aken in haar midden

had zien zitting nemen, liet aanstonds;
4 November, tegen de door de commis-
sie genomen resolutie's appel aantee-
kennen (rad S.D.N..Pontificem vel alium

judicem superiorem competentem quate-
nus et in quantum opus)) op grond dat
die statuta, in plaats van de oude mi~-
bruiken uit te roeien, aanleiding gaven
om de bestaande te bevestigen niet alleen,
maar ook om nog verdere in het leven
te roepen en recht van bestaan te geven.

Hoffelijk beantwoordde het Kapittel.
dit appel door een sprekend protest. bil
den Abt in te dienen, die zich echter
geenszins door al die tegenwerking liet
afschrikken, en rechtstreeks te Rome de
voorspraak inriep van de Cardinalen de
Norfolk en Rospigliosi.

Middelerwijl had. hij 10 November
het Kapittel saamgeroepen, en het voor-
stel gedaan, voorloopig om vredeswil
de nieuwe statuta te volgen; hij hoopte,
dat het reeds op 16Augustus met aanbe-
velingsbrieven van bisschop Cools naar
Rome gezonden Regulamentum aldáar
zou worden goedgekeurd en bevestigd.

Nochtans liet deze bevestiging. zich
maar al te lang wachten.

De Internuntius had het werk der door

hem gezonden com!TIissie hoogelijk ge-
prezen; de agent te Rome, wien de Abt
met allen aandrang de zaak had aanbe-
volen, scheen van de hem geworden
opdracht heel weinig werk te maken;
derhalve ontving de Abt van Leuven
den raad, nogmaals dringende brieven
van aanbeveling te zenden om de zaak
te bespoedigen.

Eindelijk werd het Regulamentum dan
aan het onderzoek onderworpen; de Car-
dinalen Norfolk, Lauria en Taya brach-

ten hun rapport uit, en in Juli kon de
agent den .Nbt de blijde tijding brengen,
dat de Congregatie het Regulamentum
goedgekeurd, en de Statuta der tweede
commissie als van geen kracht verwor-
pen had.

Blijde tijding voorwaar, maar hij die
zoo verlangend haar had verwacht, die
het zaad in lijden en vernedering had
uitgeworpen, hij zou het niet zien tot
rijpheid komen.

Den 25stenNovember werd Abt Petrus
aangetast door een longontsteking, die
h~m na zes dagen ten grave sleepte.

Zijn geest was tot aan de laatste
ademhaling zoo helder, dat hij met alle
wijsheid besprak wat na zijn dood in
zake van kloostertucht gedaan moest
worden. .

Toen de weinigen, die zijn streven
ter harte namen, hem vroegen: «Eer-'
bied waardige Vader, wat zal in de toe-
komst met ons gebeuren?)) antwoordde
hij: «Wanneer gij zult denken dat alles
verloren is, zult ge eensklaps de hulp
des Heeren zien.))

Hij verbeidde den dood niet alleen
met gelatenheid, maar met de vurigste
begeerte naar het hemelsch vaderland.

Toen hij het H. Oliesel ontvangen had,
wendde hij zich tot alle kloosterlin-
gen, oude en jonge, want allen waren
tegenwoordig, en verklaardep'lechtig.
God en zijn engelen tot getuigen ne-
mend, dat noch drift, noch menschelijke
beweegredenen de drijfveer zijner hande-
lingen geweest waren; niets anders had
hij beoogd dan de eer van God en het
heil der zielen; waren er ergernissen voor-
gevallen, niet hem moest men ze wijten,
maar hun, die zich zonder reden tegen de
heilzaamste maatregelen verzet hadden.

Daarop verzocht hij aan de ouderen
zich te verwijderen, en hield tot de jonge-
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ren een lange, treffende toespraak, door
het reutelen der pijnlijke ademhaling on-
derbroken; hij troostte hen met de be-
moedigendste woorden en spoorde hen
aan tot getrouwheid in 's Heeren dienst.

Het was de vigilie van St. Andreas.
De stervende Abt verzocht, dat men
hem het partikel van het heilig Kruis
zou brengen; immers ook Andreas,
zeide hij, was een minnaar des kruises
geweest. Hij kuste met de teederste
liefde het hout des levens en sprak:
(cNu, Heer, laat uw dienaar gaan in
vrede naar uw woord)J en stierf in de

innigste gevoelens van godsvrucht op
het feest van den heiligen Andreas, 1682. ~.

Hij werd begraveri voor 't altaar van
St. Anna, en zijn opvolger liet den graf-
steen met het volgend opschrift in den
muur plaatsen:

Sta viator.

Audi petram de Petro loquentem.
Si enim homines taceant, lapides loquentur.

Hic jacet
reverendissimus Dominus

PETRUS MELCHIORIS
VON DER STEEG

XXXIII hujus monasterii Abbas

qUi
antiqua monasterii aedificia vetustate

collapsa.
novis ab ipso fundamento extructis

splendore, magnificentia, firmitate
renovavit,

collapsam bellorum clade et communi rerum
humanarum conditione

regularis et canonicae vitae disciplinam
restauravit

et in hac duplici aedificatione deficiens
de labore ad requiem

migra vit
anno Dni 1682, 1 Decembris,

aetatis LXII,

professionis, XXXIX, sacerdotii XXXVIII,
dignitatis XV.

Requiescat in pace.

Sta wandelaar.

Luister naar den steen sprekend over Petrus.
Indien de menschen zwijgen, zullen de steenen spreken.

Hier ligt
de hoogeerwaarde Heer

PETRUS MELCHIORIS

VON DER STEEG

XXXIII abt van dit klooster
die

op de grondslagen der oude vervallen kloostermuren,
nieuwe gebouwen deed verrijzen,

in den luister, de heerlijkheid en hechtheid van weleer;

die de tucht van het reguliere en kanonieke leven,

door de rampen des oorlogs en de onbestendigheid
van alle menschelijke dingen in verval geraakt,

herstelde,

en, onder den last dezer dubbele taak bezwijkend,
van den arbeid tot de rust

IS overgegaan
den Ien December van het jaar Onzes Heeren 1682

in het 62ste jaar zijns levens,
het 39ste zijner kloostergelofte, het 38>te zijns pries-

lterschaps
het ISde zijner waardigheid.

R. 1. P.

(cWanneer gij zult denken dat alles
verloren is zult gij eensklaps de hel-
pende hand des Heeren zien», had de
stervende Abt op zijn lijdenssponde met
de zekerheid van den ziener gezegd.

Van der Steghe was gestorven; groote
wanordelijkheden hadden op den dag
der begrafenis plaats gehad.. Den Prior
Bock, zijn medestander, hadden de
kloosterlingen alle waardigheid en ge-
zag ontnomen. Heel het klooster jubelt
in de herkregen vrijheid! Men denkt
er niet eens aan, dat de strenge Prior
aan 't bewind zal komen. Hij zelf ver-
toeft te Aken, ver van alle bemoeiingen.

Den 29stenDecember werden door den
Stadhouder benoemd om voor te zitten

bij de keuze van een nieuwen Abt: de
Bisschop Reginaldus Cools, Rijckelvaert,
vice-kanselier van het Hof van Brabant

en IJsdoren, secretaris van het Hof. En
hoort, daar komt de Boodschap: Joannes
Bock is benoemd tot Abt van Rolduc!

.Het was een donderslag bij helderen
hemel. Eenige der ergste tegenstanders,
reeds ouderlingen in het klooster, zagen
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in die onverwachte benoeming den vin-

ger Gods, cn onderwierpen zich aan den

nieuwen overste; de anderen wist de

Abt, die in de school van zijn voorgan-

gcr de leiding der zielen, «de kunst der

kunsten» geleerd had, door minzaam-

. heid, nederigheid, toegevendheid tot be-

tere gevoelens te brengen.

« Sap id eet val ent er» was zijn

leus; « f 0 r ti ter. ets u a v iter» zijn

spreuk; liefdeen kracht zegevierden.

Den 28stenAugustus 1683 werden de

statuten door Paus InnocentiusXI goed-

gekeurd, den 23stenOctober 1684 verkre-

gen zijhet placet van Koning Karel U,.

en toen op 1 December de Abt de sta~

tuten voorlas, sprak niemand tegen.

Het groote, 1l10eielijkewerk was vol-
bracht! Rolduc trad een nieuw tijd-

perk in.
Er heerschte weldra in het hernieuw-

de godshuis een atmosfeer van rust en

vroomheid en heiligheid, die aan de
eerste eeu wen van het bestaan des

kloosters herinnerden.

JOANNES BOCK

werd geboren te Aken 16 September
1641 en genoot zijne eerste opleiding in
het Jezuieten-college aldaar. Met welk
gevolg hij zich in zijne jeugd aan de
studie wijdde, blijkt uit de onderschei-
ding, hem door den graaf von Hatzfeldt,
een der invloedrijkste mannen aan hetr'
hof van den keurvorst van den Paltz,

toegekend, die hem reeds op 24-jarigen
leeftijd tot geheim-secretaris benoemde.
Er was voor den jonkman, wiens geest
zich meer bepaald op het innerlijke des
menschen richtte, in die kringen geen
voldoening te vinden, zoodat hij het be-
sluit nam, zich uit het openbare leven
terug te trekken; in 1669, den 2denSep-
tember, nam hij het ordeskleed der regu-

EN BEELD.

liere kanunniken aan in de Augustijner-
Abdij van Rolduc. Wat hij onder de
Hervorming alhier werkte, hebben we
boven reeds besproken. De Abdij werd
onder de voortreffelijke leiding van den
vromen en geleerden bcstuurder een mid-
delpunt van godsdienstoefeningen; de
geloovigen stroomden van heinde en
verre toe om hunne zonden te belijden en
een godsdienstiger leven te beginnen. De
priestèrs trokken zich daar in stilte terug,
om zich in den geest hunner verheven
roeping te vernieuwen en tot hoogere vol-
maaktheid te geraken. Op het initiatief
van denAbt haddenoveral theologische
conferentiën plaats om gemeenschappe-
lijk de moeielijkhedèn, die in de bediening
der parochiën voorkwamen, te behande-
len en de gewijde studiën te bevorde;..
ren. De Abt zelf schreef tal van asce-
tische werken, zoowel voor monniken
en priesters als voor leeken van eIken
stand. Wij citeeren:

«Die Liebe Jesu im hochwürdigsten Sacrament
des Altars», vertaald uit het Fransch van H. M,
Boudon, S. Theol. Dr., uitgegeven bij de Wed. W.
Yletternichs te 'Keulen in 1679 in- 12°, 295 bladz.

«Ordo et Canon Missae, a gallico idiomate in ger-
manicum translatus>', Aken 1687.

«Réflexiöns morales pour chaque jour de l'année
sur 366 versets tirez des Psaumes de David, très
utiles pour l'exercice de l'esprit et du coeur du
véritable chrétien, à Liége chez F. J. Bronckart
1696 in 8°, 366 pag. «Ditzelfde werk werd in r698
te Parijs bij J. Baudot uitgegeven onder den titel:

Sentimens d'une àme con vertie, pOUfchaque jour
de l'année SUf 366 versets des Psaumes de David,
avec le caracterè de chaque saint;» en in het Duitsch
te Keulen bij Johan Aistorff in 17°4 onder den titel:

«Das tägliche Brod der Seelen oder 366 verslein
gezogen aus den Psalmen Davids mit beigefügten
moralischen Reflectionen und innerlichen Affecten

auf alle Tag des ganzen Jahres.» Vervolgens een
algemeene

«Catechismus» voor het bisdom Luik.
«Ein hundert Wahrheiten, in welchen kürzlich beo

griffen seijn die vornehmste schüldigkeiten des geist-
lichen Lebens», Aken bij Arnold Metternich 1698,
12°, 200 bladz., een
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«Christliches Gebetbuch» enz. uitgegeven te Keu-
len, 17°°, bij Joh. Wilh. Griessen, in 8°, 200 blz.

«Andächtige Seelenseufzef» enz. bij Arnold Met-
ternich, te Keulen 17°4, in 8°, 254 blz.

«Prière d'un juge, magistrat ou justicier sur
les devoirs les plus importants de sa charge», in 8°
24 blz. en

«Prière d'un avocat» enz. in 8°. 8 blz. waarvan de

uitgever onbekend is. Ten slotte,
«]ours évangéliques en trois-cent-soixante-six véri-

tés etc.», te Parijs herdrukt onder den titel van
«Pia desideria».

Dit werk gaf de eerste aanleiding tot
de beschuldiging van Jansenisme, de be-
kende dwaalleer dier tijden. Een tweede

oorzaak. daartoe gaf hij door zijne goed-
keuring te hechten aan de vertaling van
het Nieuwe Testament onzes Heercn

Jezus Christus, welke vertaling op kosten
van de Hollandsche Jansenisten werd uit-

gegeven. De strenge levenswijze volgens
den nieuwen regel en wellicht ook de in-
houd zijner ons onbekende ascetische
werken schenen de beschuldiging tegen
Bock te staven.

Onder de 34 onuitge-
geven werken zijner
hand, alle van asceti-
schen inhoud, waarvan

echter geen enkel hand-
schrift in ons bezit is,
maken we slechts mel-

ding van eene verta- JoannesBock.
ling der H. Schrift in het Hoogduitsch, die
hem van 1702 tot 1708 onverpoosd be-
zig hield, benevens van twee kleinere
werken, geschreven om priesters en ge-
loovigen tot leiddraad te dienen bij
de «gedurige aanbidding van het Al-
lerh. Sacrament». Aan de opsomming

dezer onuitgegeven werken voegt de
Annalist de opmerking toe, dat de Abt
Bock de groote bevorderaar, en zeker
de eerste in deze streken, van deze god-

vruchtige godsdienstoefening geweest is.
Wat zijne bemoeiingen op stoffelijk

gebied betreft, bouwde Joannes Bock
het gedeelte van den noordervleugel,
waar vroeger de ~eetzaal, nu de speel-

. zaal der studenten is; hij richtte een
passend lokaal tot bibliotheek in, kocht
voor een aanzienlijke som boeken en
liet de Abdij in geestelijken en stoffelij-
ken welstand achter.

Hij stierf in de innigste gevoelens van
godsvrucht, na eigenhandig zijn graf-
schrift opgesteld te hebben. Dankbaar
plaatsen echter de kloosterlingen naast
den grafsteen met zijn eigen, te beschei-
den opschrift, een ander met de' vol-
gende woorden:

D. O. M.

Reverendissimus et amplissimus Dominus

]OANNES BOCK

iMonasterii Rodensis abbas trigesimus quartus
cui per triginta regiminis annos
nec mundi adversantis pressura

nee assiduum studium

orandi legendi scribendi

carnem ac spiritum mortificandi
verbis exemplis praeceptis patientia humilitate

disciplinam restauratam firmandi
statum Abbatiae etpastoratuum meliorandi

suis benevolentia, pauperibu~ beneficentia
subditis prov.identia, patriae pietate

consulendi

ullam permisit requiem

hic deteriore sui parte in coelis meliore requiescit

postquam vixit annos 7 I et pie defunctus est
2da Maji

M.D.C.C.XII.

D. O. M.

De Hoogeerwaarde en hooggeëerde Heer

]OANNES BOCK
34e Abt van het klooster Rode.

De rust, die de vervolging der vijandige wereld,

zijn onvermoeide ijver in bidden, lezen en schrijven,
zijne aanhoudende versterving van lichaam en geest,

zijn streven om' herstelde tucht, door woord
en voorbeeld,

door gebod, geduld en nederigheid te
bevestigen,

defJ.toestand der Abdij en der pastorieën te verbeteren,

de zijnen door welwillendheid, de armen door
weldadigheid,

19
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de onderhoorigen door wijs beleid, het vaderland
door liefde en trouw

aan zich te verplichten, hem, gedurende de

dertig jaren

van zijn bestuur, niet gunden,
die rust vond h ier zijn lichaam, in den Hemel

zijne ziel,
na een leven van 7 I jaren stierf hij godvruchtig

2 Mei

1'712.

NIKOLAAS HE YEN DAL.

Bock had tot opvolger Nikolaas Hey-
endal, een der vermaardste mannen
dezer streken, de eer en roem der Abdij.

Nikolaas Heyendal.

Heyendal! Laten wij den grooten man
leeren kennen!

Rolduc bezit twee portretten van Hey-
endal, den geleerden, hooggevierden Abt.

Bij den eersten oogopslag is men. ge-

EN BEELD.

troffen door 's mans eenvoud. Eenvoud

ligt in de geheele verschijning van den
priester, dien gij daar ziet, de breede
borst omhuld door den zwarten mantel,
waarop alleen het kruis zijne waardig-
heid aanduidt; het hoogc, eenigszins ge-
rimpelde voorhoofd half verborgen onder
de zwarte haren, die achteloos en ver-
ward nederhangen. Op zijn ronde, bleek-
roode wangen en fijne lippen speelt vrede
en goedheid, en gaarne gelooven wij zijn
medebroeder, als hij zegt, dat hij Heyen-
dal nooit, ook niet in 't vuur' der twis-

ten, vertoornd heeft gezien, en dq.t
de Abt zijn opgeruimd karakter zelfs
op het sterfbed niet verloochende.

Maar wat geest straalt u tegen
uit den scherpen blik! Wat ernst
en kracht ligt er op het mannelijk
gelaat!

F 0 r ti ter ets u a v i ter. «Kracht
en zachtheid tevens,)~ 0 ja, dat was
zijn leus, dat is ook de uitdrukking
van zijn gelaat. En zijn wapen?
't Is heel eenvoudig, en zinspeelt op
den naam: op een veld van goud,
een heidebloempje van keel en een
stengel van sinopel.

Toch gold die eenvoudige pries-
ter eens - en te recht - als het
«sieraad der Staten)) dec u sst a-

t u u m, zoo beroemd was zijn staat-
kundige bekwaamheid; als de. ((gou-
den pen)) calamus aureus, zoo
gevierd was zijn stijl.

De familie Heyendal woonde wel-
eer te Oud-Valken berg en vestigde
zich in de lte eeuw te Walhorn.
Daar werd Nikolaas in 1658 gebo-

ren. De talentvolle jongeling volbracht
zijn letterkundige studiën. te Aken in het
College der Jesuieten; daarna vertrok hij
naar. Rome om in het middelpunt der
katholieke Kerk de studiën te voltooien.
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Op reis naar de Eeuwige Stad werd hij
door Venetiaansche krijgslieden gevan-
gen genomen, die hem medevoerden
naar Corfu.

Vier jaren bleef hij in het leger en be-
nuttigde de ballingschap tot het aanlee-
ren der Grieksche taal, die hij later sprak
als zijn moedertaal. De jeugdige ban-
neling had midden tusschen de ruwe
krijgslieden zijne vroomheid en onschuld
ongerept bewaard. Toen hij later over
dien gevaarlijken tijd
zijner jeugd sprak, zei-
de hij, dat hij het be-
houd zijner onschuld
alléén aan Gods barm-

hartigheid toeschreef
en aan de belofte van

eeu wige zuiverheid, die
hij - in zijn vurigen
ijver - op negenjarigen leeftijd had
afgelegd.

Ontvlucht van het eiland, trok hij
naar Milaan, waar hij poësis en rheto-
rica doceerde, totdat hij eenigen tijd la-
ter naar Walhorn terugkeerde.

Lang te voren had zich te Walhorn
de mare verspreid, dat de jonge Heyen-
dal omgekomen was.

Zijne moeder, die niets meer van haar
kind vernomen had, geloofde eindelijk
aan het loopend gerucht, en liet in de
parochiekerk een plechtigen dienst hou-
den voor de zielerust van haren zoon.

Juist terwijl de lijkdienst gehouden werd,
kwam Nikolaas in zijn dorp aan, ging
ter kerke om God te bedanken voor

zijn gelukkige terugkomst, en woonde
de zielemis bij.

Een verrassend wederzien voorwaar!

Nikolaas bleef eenigen tijd bij zijne
familie en vertrok toen naar Leuven,
waar hij in de rechten studeerde, die
hem later in de zitting der Staten zoo-

Nikolaas Heyendal.
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veel roem brachten, en in de Oostersche
talen, die hij meesterlijk schreef en sprak.

Zóó met uitgebreide en grondige we-
tenschap toegerust,. vroeg hij om als no-
vice in de Abdij opgenomen te worden.
De jeugdige en geleerde Heyendal was
een voorbeeld voor allen; niemand was
ernstiger dan hij in het volbrengen zij-
ner plichten, niemand vriendelijker in
den omgang, innemender van karakter.

Hij verdeelde zijn tijd tusschen oefe-
ningen van studie en gebed. Als novice
kende hij geheel het Nieuwe- en een
groot deel van het Oude Testament
woordelijk van buiten: hij las nooit de
heilige Schrift dan geknield en met ont-
dekten hoofde.

Nauwelijks was hij priester gewijd
(1694), of hij werd benoemd tot pastoor
te Eupen. Daar viel een harden strijd
te strijden. Zijn groote, misschien te
groote ijver en het te strenge optreden
tegen de misbruiken in de parochie, be-
rokkenden hem vele vijanden. Het ging
zoo ver, dat men herhaaldelijk een aan-
slag op zijn leven beproefde.

De Abt Joannes Bock, van den toe-
stand verwittigd, riep hem terug naar
de Abdij, en Heyendal ontving de bood-
schap met de woorden: «'t Is goed, 0
Heer, dat gij mij vernederd hebt.»

Hij werd benoemd eerst tot professor
der exegese, en weldra tot prior van het
klooster.

In deze laatste hoedanigheid trad hij
op als verdediger van den Abt en de
Abdij, en schreef tegen Pater Desirant:
Orthodoxie de la foi et de la
doctrine de l'Abbé et des cha-

no in es réguliers de St. Augu-
stin de l'Abbaye de Rolduc.

In 1712 werd hij tot Abt gekozen.
Nu ontbrandde de strijd nog heviger.
Drie en dertig stellingen uit zijn wer-
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ken werden naar Keulen gezonden; zes
ervan \verden gedoemd.

Heyendal teekende beroep aan naar
Rome, - en niet de minste censuur volg-
de. Er verhief zich dan ook geen enkele
stem meer om hem te beschuldigen.

Het ligt niet op onzen weg de aan-
klacht van Jansenistische dwaalleer
breedvoerig te behandelen. Wij verwij-
zen voor dit punt naar het werk van
prof. Neujean: Notice historique de
l'Abbaye de Rolduc.

Eéne zaak is zeker: mogen er in de
geschriften der Abten van Rolduc dwa-
lingen voorkomen, hun herhaalde betui-
gingen van volkomen onderwerping aan ,-

den Paus bewijzen, dat van formeele
schuld geen sprake kan zijn.

Voor ons liggen, in het (Liber Ac-
tuum Capitularium Abbatiae Rhodensis»
de besluiten en verklaringen des Kapittels
als afdoend bewijs voor hun onberispe-

,lijke, onvervalschte leer en zeer zeker
voor hun goede trouw.

Deze authentieke verklaringen bevat-
ten een duidelijke en nauwkeurige ge-
loofsbelijdenis, en getuigen van een vol-
komen onderwerping aan alle Constitu~
ties en Bullen, door Rome in deze aan-

gelegenheid uitgevaardigd.- D~ze besluiten, genomen in een plech-
tige zitting van het Kap}ttel, werden
onderteekend en onder eed bevestigd
zoowel door de kloosterlingen, die in de
Abdij vertoefden, alsook door de onder-
hoorige pastoors der parQchies en de
priors der kloosters van Mariënthal en
Sinnich. Ziehier de onder eed gedane
declaraties van het Kapittel den 24 sten

Mei 16<)6.

. . . .Wij verklaren, en bevestigen onder
eed, nooit wetens en willens iets te
hebben gemeend of geleerd, of ook nu,
iets te meen en of te leeren, wat eeni-

gerwijze ,in strijd mocht zijn met de
beslissingen der hl. Roomsche Kerk of
der Pausen. Integendeel, voor God, den
rechter der 'harten, verklaren wij in vol-
le oprechtheid en zonder voorbehoud te
veroordeelen, in 't algemeen en in 't bij-
zonder, alles wat ooit de Pausen in za-
ke van geloof en zeden hebben veroor-
deeld, juist op die wijzen en in dien
zin, waarop en waarin de Hl. Vader
Innocentius XII, de thans regeerende
Paus, wil dat wij dat zullen veroordee-
len thans en in de toekomst - wij ver-
klaren en betuigen te willen leven en

. sterven als de nederigste en onderda-
nigste kinderen der heilige Apostolische
en Roomsche kerk. . . . en wij verlangen
daarenboven dat een afschrift, van deze
onze geloofsbetuiging worde gezonden
aan onzen Hl. Vader den Paus, aan
onzen Koning en aan onzen Bestuurder,
den Doorluchtigen Hertog, ons verder
bereid verklarende, dezen onzen eed per-
soonlijk af te leggen in handen des bis-
schops van het Diocees, daartoe af te
vaardigen door Zijne Heiligheid onzen
Paus. . . . . .

Volgt de onderteekening van Joannes
Bock, Abt van Rolduc - (voorzitter
dezer zitting) - en die der andere kloo-
sterlingen, waaronder ook N. Heyendal,
toen Pastoor te Eupen. ,

De ware, godvruchtige gezindheid van
den Abt Heyendal wordt nog bevëstigd
door zijne verklaring van 8 Sept. 1730,
waardoor ook de goede trouwen alge-
heele onderwerping zóó van hem zelven
als van zijn ondergeschikten aan den Paus
en zijne leer boven alle twijfel worden
verheven. Dit blijkt uit den verkorten
inhoud dezer declaratie: Herhaal-

delijk hebben wij, tegelijk met de Regu-
liere Kanunniken onzer Abdij, onder
eede aanvaard het formulier van onzen
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Hl. Vader den Paus Alexander VII, ver-
oordeelende, gelijk ook wIj veroordeelen
in zuivere oprechtheid des harten, de 5
stellingen van Jansenius. . . .. vVij heb-
ben verklaard, zoo in onzen naam als
in naam van alle kloosterlingen, met de
meest vo lkomen onderwerping, in de
volle onderdanigheid en gehoorzaam-
heid van wàre kinderen onzer Hl. Moe-
der de Kathol. Kerk, te aanvaarden
alle decreten, bullen en constituties van
onze Hl. Vaders de Pausen van Rome,
en vooral de bullen, welke beginnen met
de woorden: ccVineam Domini ,). en

ceünigenitusn - te veroordeel en de lOl
stellingen in deze veroordeeld, en wel.
in den vollen zin waarin de Hl. Stoef
dezelve veroordeelt. . . . . .

Onderteekend: N. Heyendal, Abt van
de Reguliere Kanunniken der Abdij
Rolduc.

Een laatste bewijs voor de ongeschon-
den katholiciteit der Rolducsche klooster-

lingen is de verklaring van het Kapittel,
gehouden in plechtige zitting, op 9 Febr.
174°, onder voorzitterschap van den Abt
Rauschaw, welke declaratie een ant-
woord was op een door den toenmaligen
bisschop van Luik ter onderteekening
gestuurd formulier; onder deze 4eclaratie
vinden wij de beëedigde onderteeke-
ning èn van 't geheele Kapittel, èn van
alle andere kloosterlingen, zoo binnen
als buiten 't klooster verblijvend.

Daaruit slechts deze enkele aanha-

ling: . . .. ten slotte verklaren wij, dat
wij niemand van ons aller}, of van die-
genen welke eenigerwijze tot de on-
zen behooren, kennen, of tot nog toe
gekend hebben als zijnde ook maa"r
eenigszins verdacht in deze niet volko-
men van ons gevoelen te zijn, en dat,
wanneer ooit iemand gevonden mocht
worden, wat God verhoede, die zich in dit

punt, ook maar aan de geringste verden-
king zou blootstellen, wij dezen nooit of
nimmer als medebroeder zul1en dulden.

Zijn uitgegeven werken zijn:
1° Litterae ecclesiasticae~ad pastores et sacerdotes

conferentiae Virginis praesentatae. Aquisgrani apud
G. Demen 17°3.

2° Orthodoxia fidei et doctrinae Abbatis et ca..

nonicorurn regularium S. Augustini monasterii Ro.
densis etc. Leodii F. Bronckart 17 10.

3° Apologia pro Abbate et Priore monasterii
Rodensis contra em. p. Bern. Desirant,' S. Th. D.

Antverpiae apud Petrum Iouret 1710.
4° Defensio scriptorum theologicorum de gratia

Christi a Rev. Dom. N. Heyendal, Abbatiae Ro-
densis Priore dictatorum. Lovanii apud a Denique 17 I 2.

5° Sub- et Obreptio demonstrata causa libri cui

titulus e<Defensio scriptorum theologicorum,). Ant-
verpiae apud ,P. Iouret 17 I 3.'

6° Dispunctio censurae Coloniensis eiusque justi.
ficationis etc. Bruxellis Eman. de Grieck 1714.

7° Epistola ReVmi Doi Nic. Heyendal, Abbatis

Rodensis, ad amicum super appendice R. P. Desirant.
8° Notitia Monasterii et Abbatum Rodensium.

Gallia Christ. t. 111' col. 10°3-1008.

Van politieken aard zijn de volgende
werken:

1° Facti Series Leodiensis scriptoris refutata cum

demonstr. iniquitatis per exactionem indebitae
sexagesimae etc. In8. Traj. ad. Mos. apud Lamb.
Bertus.

2° Brevis Animadversio pro parte Limburgensium
. .. . in Leodiensium facti seriem praetense \;'indica-

tam etc. 1719. Traj. ad Mos. apo L. Bertus.

3° Duplique pour les Pays-Bas au sujet du
60me Liégeois 173 I ~

4° Scripturn satisfactorium ad septem sic dicta
Puncta Ufficii, in causa Statuum Provo Limb. con-
tra Ex-Tribunalistas. Uitgever onbekend.

5° Requête des Etats de la Provo de Limbourg
à S. A. S. l'Archid. Gouvernante pour la dé.
cision du procès des dits Etats contre les Extribu-
nalistes, etc. 1728.

Van zijn onuitgegeven werken citee-
ren we:

1° Annotationes in psalmos Davidicos.
20 Reflectiones in Evangelium S. Matthaei.
3° Differentiae inter textum latinum Vulgatae

editionis et graecum. N. T.
4° Theologia dogmatico-moralis.
5° TractatBs theologico.catech~ticus et moralis in

Decalogum.
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6° Tractatus de passionibus et affectibus animae.
7° Tractatus de concupiscentiis.

8° Tractatus de oratione in genere.
9° Tractatus de oratione Dominica.

roO Expositio symboli apostolorum.

11° Tractatus ascetico-theologicus de quatuor no-
VISSlmiS.

12° Tractatus de summo Pontifice.

- 13° Dissertatio epistolaris ad virum quemdam
heterodoxum de variis fidei controversiis.

14° Opusculum paraeneticum ad eos, qui scrupu-
lose cunctantur jurare formulare Alexandri P. P. VII.

15° Dissertatio qua pröbatur quod Christiani om-

nes teneantur COllSt. Unigenitus pure et simpliciter
admittere.

16° Analysis libri S. Augustini de correptione et
gra tia-.

17° Exercitia spiritualia sex dierum servientia Re-

ligiosis Rodensibus pro recoll. anno renovationi vot. .
praemittenda.

18° Tractatus de spirilu et intentione Ecclesiae-
circa praecipua festa et tempora anni eccl.

19° Septem dona Spiritus Sanctus, et his contra-
ria, quae inspirat spiritus mundi qui est Diaboli.

20° Meditationes de Passione Domini.

2 I° Preces pro renovandis votis religiosis, iisque
congruis virtutum affectibus.

22° Conciones variae.

23° Disquisitio Historico-critico-dogmatica ad

lllmum Virum J. 13. Bussium in quà ad examen
vocatur opus... Desirantii: Honorius Papa vindica-

tus, salva integritate conc. VI etc.
24° Tractatus Hist.-crit.-dogm. in quo de utilitate

et excessu - disputationum circa quaestiones theo-
logicas. . . agitur etc.

25° Epistola seu dissertatio epistolaris ad quem-

dam Priorem Cann. Regg. etc. (Over den oorsprong
der Reg. Kan. van den H. Augustinus.)

26° Scriptum refutatorium denuntiationis libelli
Orthodoxiae consistorio Leodiensi factae.

27° Dissertatio brevis contra P. Desirantii lib.:
De oratione Pharisaei et Publicani etc.

28° Epistola ad amicum de lib. P. Desirantii:
Quaestio Factorum etc.

29° Notitia Status, rerum, negotiorum, praeroga-
tioarum, onerum mono Rodensis pro instructione
Abbaturn. (Dit gewichtig hds. wordt te Rolduc nog
bewaard.)

3°° Annales Monasterii Rodensis ab anno 1157

usque ad annum 17°°. (Later door Lavalleye als
7de deel van de Histoirè du Limbourg van S. P.
Ernst uitgegeven.)

31° Commentarii bréves de rebus praecipuis in
orbe ab a. 1698 ad a. 1733 gestis praes. de iis
quae Abb Rod. et Provo Limb. concernunt.
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32° Notitia rerum gestarum in Monasterio Rod.
ab a. 1679 in fineri1 anni 1684: seu Historia Refor-
mationis ejusdem Monasterii.

33° Notitia de rebus Statuum Provo Limb. servi-

turà pro instructione futurorum Abbaturn Rod. (Hds.
te Rolduc nog bewaard.)

34° Narré... de ce qui s'est passé dans la Provo de

Limb. depuis la séparation du Brab.. .. 17°5, jusqu'
au comm. de l' an 1717 etc.

35° Persecutio Eupensis ab a. 1694 usque ad a.
1697.

36° Historie van de saecke ende van de opge-
nomen penninghen doer de zeleusen van Aubel,

Kerkrode ende Sanct-Mertens V ouren, van den jaer
1663 tot 1729.

37° Visitatio Apostolica Illmi D. J. B. Bussii etc.

38° Synopsis chronologica Historiae sacr. et prof.
a mundo cond. usque ad Christurn.

39° Dissertdtio de ecclesiastica sepultura.
4°° Avis des Etats de Limb. contre un mémoire

de Mgr. l' Ev. et Pr. de Liege à A. S. A. l' Archid.
Elisabeth Gouv. au re gard du Cathedraticurn.

41° Summaria Deductio causae dismembrationis

Ecclesiae de Richterich et ejusdem erectionis in
Parochiam factae... a. 1706. - item alia deductio
rationum pro dismembratione etc.

42° Informatio de jure denominandi Abbates Bel-
gii Hispanici etc.

43° Instrumenta seu acta omnia litis, quae Ab-
batiae Rodensi contra Moniales nobilis conventûs de
Sinnich incubuit.

44° Varia scripta ad impedienuam cessionem Pro-
vinciae Limburgensis.

45° Varia scripta gallice exaratacontra adjunctum
seu intrusum Procuratorem Gen. Supremi Tribunalis.

46° Plu ra scripta gallica ad obtinendam iteratam
unionem Provinciae Limburg. cum Brabantia; item ad

impediendam erectionem supremi cujusdam Concilii
in Provo Limb.

47° Instructio informatoria circa ditiones Braban-

ticas de Kerpen et de Lommersheim, earumque
tentatam. . . erectionem in Comitatum Imperii etc.

48° Varia scripta ad impediendam praefecturam
in Provo Limb. erigendam.

49° Varia scripta contra conuuctorem generalem
jurium et redituum rê'giorum exitus et introitus mer-
cium etc.

5°° Varia memorialia, libelli supplices aliaque
omnis generis scripta circa negotia cum Abbatiae,
turn Patriae.

5 1° Omnis generis Epistolae tam latinae quam
gallicae.

52° Annotationes et fragmenta.
53° Brevis commentarius lib. I et 3 Decretalium

Greg. IX.
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Veel, zeer veel had Heyendal gewerkt.
Zijn onvermoeiden ijver bewijzen niet

alleen zijn talrijke uitgegeven en onuit-
gegeven geschriften op theologisch en
politiek gebied, maar ook de vele zaken,
die hij in de Abdij zelve tot stand bracht,
zooals de lijsten der bezittingen, inkom-
sten en uitgaven der Abdij, die sedert
lang in 'de war waren, de oorkonden van"
het huis, die hij opzocht, regelde en met
eigen hand afschreef.

".

Grafzerk van Abt Nikolaas Heyendal.

In zijn laatste levensjaren leed hij vree-
selijke smarten, veroorzaakt door eene
ingewandsziekte; toch werkte hij gesta-

--

dig door, en toen de geneesheeren hem
de opmerking maakten, dat die bedrij-
vigheid zijne ziekte verergerde, antwoord-
de hij: (cAbbas sumo Non laborem?n
Ik ben Abt en ik zou niet werken?

Eenigen tijd voor zijn dood had hij
den grafkelder laten bouwen, en zeide
lachend: ((Ik bouw een huis voor mijn
lichaam.>:

De vrome priester stierf den SdenMei
1733.

Volgens zijn bevel werd hij begraven
in de onderste nis beneden de trap.

Het grafschrift luidt:

Reverendissimus et Amplissimus Dominus
NlCOLAUS HEYENDAL

Monasterii. Rodensis Abbas trigesimusquintus
" Vir ad. magna natus

Omni virtutum ac eruditionis genere clarus.
Et ad omne opus bonum in!>tructu~

Postquam in finem usque in promovenda
et firmanda regulari disciplina

Vita perfecte communi et sincera charitate
Inmonasterii et patriae tractandis negotiis

Tuendis juribus commodisque procurandis
Indefesse pie gloriose desudavit

Anno Dni. 1733, Sa Maii aetatis 7 S

Regiminis 2 I sociatus est his de quibus
Dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis.

De hoogeerwaarde en hooggeëerde Heer
NICOLAUS HEYENDAL

3Sste abt des kloosters
een man tot groote zaken geboren,

beroemd in alle deugd en wetenschap

tot elk goed werk uitgerust,
na tot het einde toe

onvermoeid, ijverig, roemvol

gewerkt te hebben
9m de kloostertucht, het gemeenschappelijk leven

en de broederlijke liefde te bevorderen en te
bevestigen,

de zaken van klooster en vaderland te behartigen.

hunne rechten te verdedigen, hunne belangen
voor te staan

werd in het jaar 1733, den Sden Mei, het 7Sste
jaar zijns levens, het i 1ste

van zijn bestuur, met hen vereenigd van
wie de heilige Geest getuigt, dat zij

" uitrusten van hun arbeid.
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FRANS WILLEM RAUSCHA W

volgde den grooten Heyendal op.
Hij was geboren te Blirtscheid en trad

op jeugdigen leeftijd in de Abdij. Na
eerst het ambt van Provisor, later dat

van Lector in de Godgeleerdheid bekleed
te hebben, werd hij benoemd tot Proost
te Limburg, en tegen 't einde van 1733
tot Abt van Cloosterrade. Het Liber

actuum capitularium meldt zijn naam
niet voor 29 Januari 1734. Uit de docu-
menten blijkt, dat hij een man was van
een zwak lichaamsgestel, want in de
handelingen van het kapittel lezen wij,
dat den 14denDecember 1736 het alge~.
meen kapittel gehouden werd. niet in de
kapittelzaal, doch in het vertrek van den
Abt wegens zijne ziekte, en dat wel om
te bepalen, wat na het
overlijden van den Abt,
«sede vacante,), gedaan
moest worden. Hij
bleef aan het hoofd

der Abdij tot 1745;
meestal echter, zoo za-

gen wij in een diari-
um berustende in het FransWillemRauschaw.'

Archief te Dusseldorf, werd hij door
den Prior Goswinus Fabritius vervan-

gen. Dat geschiedde bijv. in de plech-
tige missen, gehouden op de gewone
hooge feestdagen van het kerkelijk
jaar en daarenboven, in de Abdij, op
de feestdagen van O. L. V. Boodschap,
van den H'. Augustinus, van de H. Lu-
cia, van O. L. Vr. Praesentatie 21 No-
vember - deze laatste tot dankzegging
voor de reformatio van 1680, - en bij de
missen van het veertig-urengebed gedu-
rende de vastenavonddagen. Op alle
deze dagen droeg in gewone omstan-
digheden, zooals uit hetzelfde diarium
blijkt, de Abt zelf plechtig het H. Mis-

offer op. Ook in de vergadering van
de Staten, die meestal te Henri-Chapelle,
te Lichtenberg, ook wel eens te Herzo-
genrath of in de Abdij zelve plaats had,
verscheen de Abt slechts zeer zelden.

Zijn bestuur was zegenrijk voor de
Abdij. Wij hebben reeds vermeld, hoe
in het jaar 1740 door eene plechtige,
onder eed bevestigde betuiging' van ge-
trouwheid aan de ware leer der Kerk een

einde werd gemaakt aan de aanhoudende
vermoedens en beschuldigingen van Jan-
senisme De bisschop van Luik was
dan ook zoo overtuigd van de goede
gevoelens der kloosterlingen, dat hij II
Maart 17+j.I een Lector Theologiae
vroeg voor het klooster van Beaufays.

In hetzelfde jaar nam de Abdij het
besluit tot ontginning der kolenmijnen
op eigen kosten, zooals wij later zullen
vermelden. De twee gastkamers in den
zijtoren werden onderkelderd. In Juli
1743 werd de steenen vloer op het pries-
terkoor gelegd, waarvan de kosten 1671
Luiksche guldens beliepen; het volgend
jaar werd van 8 Mei tot 6. September
door Luiksche werklieden het stuka-

doorswerk der crypta voltooid (,met het
doel, de devotie tot de H. Lucia en
tevens de godsvrucht jegens het geheim
der Mensch wording te vermeerderen»;
de Annalist (Archief Dusseldorf) noemt
dit werk zeer euphemistisch ren 0 ~ a ti 0
et illuminatio cryptae!

In hetzelfde jaar 16 Aug., werden met
tien vrachtkarren te Scarnen de Naamsche

steenen gehaald, die zich nu nog aan
de twee hoofdingangen bij de westzijde
der kerk bevinden.

Reeds onder het bestuur van Rau-

schaw werd het land onveilig gemaakt
door een bende roovers, die men wel
de voorloopers der Bokrijders kan
noemen; zoowel te Herzogenrath als te
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Kerkrade en Schaesberg, Hoensbroek
en Amstenrade, werden de schuldigen.
op afschrikkende wijze ter dood gebracht.

Abt Rauschaw stierf den I8denMaart

1745. De prior

JOANNES GOSWINUS FABRITIUS

volgde hem den 12 Aug. op. Hij was
geboren uit een aanzienlijke en rijke

eerste H. Mis op in de kapel van den H.
Antonius, die op het veld tusschen Kerk-
rade en Rolduc gebouwd was, zegende het
kerkje van Nieuwenhagen in, en legde
den eersten steen van de kerk te Merck-

stein; in hetzelfde jaar zette hij het gra-
ven der afvoer-kanalen krachtig voort.

Omstreeks het jaar 1752 bouwde hij
den oostelijken vleugel van Rolduc, een

prachtig en roemrijk gedenk-
teeken van zijn bestuur en te-
vens een bewijs van den rijk-
dom der Abdij.

De dood belette hem, de ove-

rige plannen van den herbouw
der Abdij uit te voeren. Hij
stierf den 3 Aug. 1757.

Zijn wapen zinspeelt op den;
naam: in het schildhoofd van

kee I een zwart gekleede arm,
houdende een hamer van sabel,

in den schildvoet een drieledig
klaverblad van sinopel. Zijn
wapenspreuk is: fo!:titer et su a-
viter.

In een handschrift wordt hij
genoemd: «een in' elk opzicht
groot man, wiens leven een wel-
daad was voor de Kerk, voor

den godsdienst en voor den
staat, een man beroemd door
zuiverheid van zeden en beoe-

fening aller deugden en onver-
moeid in het vermeerdere'n van

Gods eer, in het versieren van Gods
huis en het handhaven der kloostertucht))

J. G. Fabritius.

familie te Schinnen in 1692, en legde de
kloostergeloften in onze Abdij af den I I
Febr. 1710. Weldra werd hij tot Novi-
cen-meester benoemd en bekleedde reeds

onder Abt Heijendal het ambt van prior.
Hoe hij in deze waardigheid onder het
bestuur van den vorigen Abt op alle
gebied werkzaam was, is reeds vermeld.

In het eerste jaar van zijn bestuur lui-
sterde hij door zijne tegenwoordigheid de

JAN JOZEF HAGHEN,

zijn opvolger, was geboren te Walhorn
7 Maart 1699, en legde de geloften af
18 April 1717. Als jeugdig priester en
kloosterling besteedde hij vele zijner
vrije uren aan de schilderkunst; langen

20
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tijd had hij gewerkt aan een beeld der
Moedermaagd. Toen hij het eindelijk
had afgewerkt, begaf hij zich naar Abt
Heyendal en toonde hem het werk zij-
ner ontspannings-uren. De
Abt uitte zijne tevredenheid
over het schilderstuk, en
de jeugdige priester vroeg
als gunst: hem toch nooit
eene betrekking in of buiten
het klooster te geven, maar
hem te .veroorloven zich in

stille rust op kunsten en we-
tenschappen toe te leggen. . . .
Eenige dagen later was de
dilettant in de schilderkunst
bevorderd tot lector in de

Theologie. .

De vele geschriften, die wij
aanstonds zullen opgeven, be-
wijzen, met wat ijver en talent
hij de godgeleerdheid be-
oefende. .

In het jaar 1738 werd de
geleerde lector benoemd tot
pastoor te Eupen. Geëerd en
bemind door zijne parochia-
nen, zoowel wegens zijne
deugd en zijn karakter als
wegens het stichten van een'
weeshuis en van andere uitstekende in-

richtingen van onderwijs, werd hij tot
aller droefheid in September 1757 als
Abt naar Cloosterrade teruggeroepen.

Onder geestelijk en tijdelijk opzicht

WOORD EN BEELD.

was zijn twee en twintigjarig bestuur
een zegen en weldaad voor de Abdij.

Uit eene door hem geschreven statis-
tiek van het jaar 1757 blijkt, dat het ge-

J. G. Fabritius, J, J. Haghen.

Jan Jozef Haghen.

tal kloosterlingen destijds zeven en veer-
tig bedroeg, en dat de inkomsten der
Abdij op 24.000 franken geschat werden.

Het journal historique geeft van hem
de volgende getuigenis:
«Homme d' un esprit élevé, d' un jugement sûr et
d' un caractère vif et agissant, il a rempli ses jours
par d' utiles travaux et de grands exemples.»

Zijn uitgegeven geschriften zijn:
I °. Theses ex universa Theologia, Aquisgrani in

Refugio Rodensi die 2 Dec. 1734 defensae. Leodii
typis B. Collette, 4° 15 pag.
Theses sacrae ex Scriptura et Theologia universa
Rodae in abbatia die 3 Sept. 1737 defensae. Leodii
typ is Ever. Kints, 4° 15 pag.

2° Déduction d'un cas concernant l'Abbaye de
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Rolduc en nature de pensions, fbI. 10 pag.
3° Epistola Pastoralis Emmi Principis et Episcopi

Leodiensis Joannis Theodori, S. R. E. Card., I Sept.
1756, volgens den annalist, door den Abt Haghen
opgesteld.

Als onuitgegeven geschriften van zijn
hand vinden we vermeld:

I ° Prolegomena in sacram Scripturam.
ZO Annotationes exegeticae in librum Psalmorum.
3° Annotationes in epistolas B. Pauli apostoli exe-

geticae.
4 o Acta conferentiae Ecclesiastica~ sub titulo Virginis

praesentatae in Ducatu Limburgensi renovatae 1756.
5° Observationum Theologicarum ad Summ'am

S. Thomae Aquinatis tomi tres, in fol.
6° Tractatus Historico-Theologicus de gratia Christi.
7° Brevis congestio praecipuorum praeceptorum

urbanitatis omni viro Religioso ,honeste educato
comprimis servandorum.

8° Directorium vitae et disciRlinae ad usum
;..0

canonicorum Regularium Ord. B. Augi in Ecclesia
ad S. Gertrudem Lovanii.

9° Acta Visitationis Ecclesiae et Parochiae de
Wylre dioecesis Leodiensis.

10° lnstitutiones catecheticae.

I 1° Epistolae omnis generis et argumenti.
IZo Varia scripta, Commentarii seu Memorabilia

circa negotia Monasterii et Patriae.

Abt Jan Jozef Haghen stierf den lOden
October 1781. Hem volgdé als de ne-
gen en dertigste en laatste Abt van
Cloosterrade op

PETRUS JOZEF CHAINEUX,

geboren te Henri-Chapelle, kapelaan aan
de St. Nikolaaskerk te Eupen, vervol-
gens Receptor hospitum en Provisor in
de Abdij. Als Abt bestuurde hij de
Abdij niet alleen tot vermeerdering van
het geestelijk welzijn harer bewoners,
maar bracht haar tevens door zijn bui-
tengewone kennis van het mijnwezen tot
nooit gekenden bloei op stoffelijk gebied.

Een uitvoerige behandeling van de ont-
ginning der steenkolen-velden in het
\\1ormsbekken ligt niet in het bestek
van dit werk; wij beperken ons tot de
hoofdzaken, waaruit de roem der Abdij
en op de eerste plaats die van haar

laatsten Abt genoegzaaam op den voor-
grond treedt.

Uit de Annalen is het duidelijk, dat
deze ontginning reeds vóór het jaar 1113
binnen het gebied der Abdij in wer-
king was; bij de jaren II 13, I I 14 en
1120 spreekt de Annalist van de lande-
rijen, die tusschen de W orms en Kal-

culen (Kolen kuilen) gelegen. zijn, lan-
derijen, zegt Lavalleye, die liggen in
de: streek ook nu nog K 0 h I berg ge-
noemd, omdat de aderen der kolenvelden
zich daar bevinden. De oorkonden zoo-

wel als de overgebleven groeven le-
veren het bewijs, dat van dien tijd af de
ontginning ononderbroken heeft plaats
gehad. Men mag dus aannemen, dat
de kolengroeven der Abdij zijn de oud-
ste in Europa, althans op het vasteland, en
dat de eer der prioriteit in dit vak van
nijverheid aan de Abdij van Rolduc toe-
komt. Tot in de laatste helft der achttiende

eeuw werd de kolenontginning niet door
de Abdij, maar eerst door particulie-
ren, later door vereenigingen onder-
nomen en uitgevoerd; wegens ge-
brek echter èn aan. kennis, èn aan het
noodige kapitaal mislukten de pogin-
gen en werd daarenboven wegens ver-
keerde behandeling der kolenlagen de
onderneming ook voor de toekomst, in
groot gevaar gebracht (Ernst I, 113).

In 1742 besloot de Abdij bij gelegen-
heid van groote tusschen de vere'enigin-
-gen gerezen twisten, zelve de zaak in

handen te nemen en op eigen kosten
te drijven. Wij vinden in de Dussel-
dorfer oorkonden enkele.. bijzonderhe-
den, die wij meenen te moeten mede-
deel en.

Den 25 sten Augustus 1742 kwam ter

Abdij op bezoek de Graaf d' Aspremont
van Luik; deze spoorde de klooster-
lingen aan, kanalen te graven, om het
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water der mijnen naar de vlakte en de
rivier af te voeren. Hij gaf hun de verze-
kering, dat de groote kosten rijkelijk
goed zouden gemaakt worden. .

Op 3 September van hetzelfde jaar
werd met het graven van een kanaal
een begin gemaakt, niet ver van den
weg, die van Herzogenrath naar Eygels-
hoven leidt.

In het Kapittel gehouden den 26sten
Sept. wordt de ot:Itginning op naam en

contract met eigenaars, onder wier be,...
zittingen steenkolen ontgonnen wor-
den, eene clausule moet gevoegd
worden, waardoor beide partijen zich
verbinden, de geschillen te beslechten
door van weerskanten te benoemen

scheidsrechters; vervolgens dat aan de
werklieden elke week in zuiver geld het
loon betaald worde; dat buiten den

meesterknecht een schrijver aangesteld

zij, die alles aanteekene; dat het groot-
boek door den Provisor nauw-

keurig gehouden worde, en
dat men bij de uitvoering der
onderneming ervaren mannen
raad plege.

,Den 4denJanuari 1743 moest
het eerste kanaal, dat reeds

60 voet lang was, wegens het
toestroomende binnenwater

verlaten worden; een nieuw

kanaal werd begonnen in den
Berenbusch; in den nacht van
6 N ovem ber 1744 stiet men
op het begin van de kolen-
ader en in 't vçrslag van de
maand October 1746 lezen wij:
het kanaal is voltooid met een

verlies van eenige duizenden
imperialen en weinig hoop op
inkomst.

Den 29 November van het-
zelfde jaar 1746, zegt Abt
Fabritius: een nieuw kanaal

wordt gegraven dicht bij en
boven de hooiweide Heyden-
der Bendelt, opwaarts 100-

pend in de richting der Kapel van St.
Wendelinus, een kanaal, dat eerst in hout

en later in baksteen zal uitgevoe(d wor- .
den. In het volgend jaar 13 Febr.: he-
den is men door het nieuwe kanaal tot

aan de bovenste ader (Kopfvena) ge-
komen.

Petrus Jozef Chaineux.

kosten der Abdij onder de volgende
voorwaarden goedgekeurd: dat er geen
kapitalen tegen interest opgenomen mo-
gen worden zonder groote noodzakelijk
heid en toestemming van het Kapittel,
dat alle twisten zooveel mogelijk moeten
vermeden worden, en dat daarom bij elk
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Met het oog op
Ernst I. bI. 113:

deze werken zegt

Les premiers essais ne furent pas heureux; dix-
huit années consécutives de travaux ne donnèrent

pas un seul denier de bénéfice. D'après une note
que j'ai en main, l'Abbaye yavait dépensé jusqu'à
l'année 1771 inclusivement la somme de 6693 16,

80 fr. U ne somme à peu près égale fut encore em-
ployée depuis à la construction de nouvelles gale-
ries d'écoulement des eaux et à d'autres ouvrages,
mais surtout à l'établissement de deux machines

hydrauliques mises en mouvement par les eaux de
de la rivière du Worm que des canaux en partie
souterrains cönduisaient sur des roues de 4° à 5°
pieds de diamètre.

A l'aide de ces machines et d'autres ouvrages,.
l'abbaye fut mise à portée de poursuivre les veines
de houille dans toute leur profond<:;ur au dessous

de la dite rivière jusque dans le territoire de Juliers

en suite de la permission que l'Electeur Palatin lui
avait accordée.
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In een algemeenen staat, opgemaakt
door Abt Chaineux in het jàar 1786 en
blijkbaar gericht tot Keizer Jozef II, die
lust gevoelde om met zooveel andere
ook dit klooster op te heffen, worden de
uitgaven der kolenmijnen gedurende de
laatste acht jaren - de groote uitg-aven
van vroegere jaren worden dus niet ver-
meld - geschat op 17860I, de inkom-
sten op I85790 pattacons, zoodat een
winst bleef van ongeveer 23474 Luik-
sche gulden.

In hetzelfde jaar - zoo lezen wij in
hetzelfde stuk - had de Abdij onge-
veer 14 kilometer van de groote heer-
banen, die van de grenzen van Geilen- .
kirchen tot Richterich en van het ge-
hucht Holz tot Falkenhausenliepen, een
afstand van 20 kilometer. op eene breedte
van I8 meter aangelegd en op de helft
dier breedte geplaveid; 't was een prach-
tige verkeersweg tot vervoer der steen-
kolen en tot nut van de bevolking, waar-
bij geen andere destijds in het land te
vergelijken was.

Ook de landbouw werd met alle kracht

bevorderd door de Abdij, die door voor-
beeld en stoffelijke hulp een heilzamen in-
vloed op de geheele omstreek uitoefende.

De opbrengst van de door de Abdij
zelve bebouwde eigendommen, zegt
Chaineux, wordt geschat op 2800 gul-
den en vervolgt dan:

Il est bien sûr que nous en retirons beaucoup

plus par notre culture qui sert en même temps
d'exemple à tous les cultivateurs du pays et á la- '

quelle le pays est redevabie d'un tiers de l'aug-
mentation de son produit, en faisant fructifier tous

les ans les terres qui restaient autre fois pour un gros
tiers jachères.

Nadat de Abt de uitgaven en inkom-
sten der Abdij heeft aangegeven:

T otal des charges ft. 269 I2 - 10 - I I

T otal des revenus nets ft. 2°7 16 - 4 - I I

en verklaard, dat het te-kort alleen kan

aangevuld worden door de eigen uitsteken-
de bebouwing der landerijen en eenvoud
in het dagelijksche leven, voegt hijer bij:

Le cultivateur le plus utile à l'état est celui qui

par sa culture en retire le plus grand produit, fait
subsister par le travail le plus de monde et procure

le plus de grains pour la nourriture des autres.
Tout autre fermier de nos fonds avec sa famille et

vingt domestiques ferait toute la culture de ces fonds
selon la routine du pays. Nous y employons toute
une année plus de cinquante domestigues et ma-
noevres, qui maintiennent tous leurs familles, beau-

coup plus nombreuses ensemble, que si nos fonds
seraient rendus à 5 au 6 fermiers en détail No-
tre interêt est d'y employer le plus de monde gue

no us pouvons, parcegue l' expérience nous a appris
que le produit surpasse toujours les avances faites

pour culture utile.
Tout le pays' ren dra cette justice à l' Abbaye

que dans toute son étendue et pays voisins il n'est
pas de campagnes qui en culture et produits éga-
leraient celles de l' Abbaye C'est elle gui
par ses ouvrages publics et particuliers procure la
main d'oeuvre à tout le monde, de sorte gu'il

n'est personne au pays en état de travailler à une
lieu à la ronde à gui l' ouvrage mangue Il

arrive gu' elle en a trente, quarante et plus à son
service, gue perSO11lle ne voudrait occuper à cause
de leur àge ou autres défauts, auxguels elle paie

tous les jours pleine journée. Elle ne refuse pas
même 1'ouvrage à beaucoup de mauvais sujets afin-
gue par 1'0ccupation ils aient moins' d'occasions de
nuire .

Toute la jouissance gue nous recherchons dans
les biens de ce monde est d'en user pour nous avec

tempérance et de faire vivre le plus grand nombre
d'autres, les plus contents, gue no us pourrons.

Uit deze aanhalingen blijkt, dat de
Abdij, niettegenstaande hare uitge.strek-
te bezittingen, de heerlijkheid van Kerk-
rade en Merckstein; de pachthoeven, die
uit de middeleeuwen herkomstig nog in
haar bezit waren, enz. voor haar eigen
een matig en zuinig, voor het welzijn
der bevolking een mild en edelmoedig
gebruik van hare goederen maakte.

Voegen wij hierbij, dat de armen
binnen hare muren een veilige toevlucht
vonden, dat hun wekelijks, nadat zij eerst
het godsdienstig onderwijs bijgewoond
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hadden, acht en dertig brooden elk van
10 tot T2 pond werJen uitgedeeld; dat de
buitenschool, zooals Joz. Habets schrijft,
voor het onderwijs der jongelingen open
stond; dat de wetenschap der klooster-
lingen hoog geroemd werd, getuigen
mannen als M. S. P. Ernst en Van de

\lVardt d'Oensel, dat de Abdij wegens

de godsvrucht en heiligheid der priesters
zoowel i fl het klooster als in de paro-
chiën in hoog aanzien was, - nemen

. wij dat alles samen, dan mogen wij me~
den dichter aan het einde dezer glorie-
rijke periode uitroepen:

0 vere faustam raro cui munere Christi

Obtigit intemeratam aevo persistere tanto!
Ergo constat honor suus et reverentia templo

Flosque pudicitiae et vota observantia Patri
Atque evangelicae cum paupertatis amore
Quod decus est nostrum, communis vita perennat.
Non nobis, Domine, sed tibi gloria soli.
Serva opus ipse tuum graviori id voce precamur.

. Heil U, Rolduc, heil U, dat 's Heeren gunst steeds
[spaarde

""aar zoo veel eeuwen door de godsvrucht niet
[ontaardde

Waar 't zuivre woord weerklinkt door Kerk en Paus

[geleerd,
Waar 's vaders hooge wil zoo needrig wordt geëerd'l
Waar immer immer door der kuischheid blanke lelie

Op 't veld der armoe bloeit naar 't woord van 't

[Evangelie 1
Wie dank en roem verdient, niet wij, 0 Heer, doch Gij 1

Bescherm Gij zelfuw werk I Dat bidden, smeeken wij.

Werd die bede verhoord?

Helaas! niets is bestendig op aarde!
Daar verdonkert de gezichtseinder; som-
bere on weerswolken pakken zich samen,
en dreigender, immer dreigender nadert
de ijzingwekkende storm.

Den kloosterlingen slaat de schrik om
het hart.

De Abt stelt hen gerust en zegt, wij-
zend op de kolenmijnen: «zij zijn vol-
doende om de Abdij met al haar toe-

behooren driemaal uit den grond te
doen herrijzen In

Het onweer breekt los, en de cycloon,
die in zijn woeste, onweerstaanbare vaart
tronen en altaren en alle gedenkteeke-
nen der vroegere beschaving medevoert,
rukt ook de eeuwenoude Abdij omver.

In 1793 wordt Rolduc door de Fran-
sche legerbenden in beslag genomen.

De priesters vluchten om hun leven
te redden, de altaren worden om ver ge-
haald; alle kostbaarheden, die niet bij
tijds in veiligheid zijn gebracht, worden
geroofd; de ruime zalen worden veran-
derd in kazernen, de kerk in een [paar-
denstal! De gruwel der verwoesting
heerscht in de heilige plaats.

Wel dienen vijftien der aanwezige
kloosterheeren (25 Frimaire, l'an 5) een
krachtig protest in tegen den heilig-
schendenden roof en zeggen:

(cFier op de getuigenis van ons gewe-
ten en van het geweten des volks, dat
wij nooit iets gedaan hebben, waardoor
wij zulk eene behandeling verdiend heb-
ben, beroepen wij ons op de zes eeu-
wen van ons wettig bestaan; op de er-
kenning door alle vorsten gedurende die
lange tijdruimte, op de erkenning zelfs
van het Fransche volk, dat belastingen
van ons eigendom heeft geheven, en ver-
klaren wij plechtig niet dan door geweld
te scheiden van Rolduc.n

Maar wat vermag recht tegen geweld
en dwingelandij?

In 1797 werd Rolduc en zijn onder-
hoorigheden in 't openbaar verkocht
De kloosterheeren kochten hun eigen
bezitti ngen uit de handen der roovers
terug.

Nederig smeekten zij om te mogen we-
derkeeren in het dierbaar oord, in hun
eigen woning, - het werd geweigerd.

Dan zou ten minste het huis tot schuil-
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plaats en onderkomen dienen voor zieke
en afgeleefde priesters, - ook dat werd
geweigerd.

Zoo bleef hun niets anders over dan
de orde te ontbinden. De twee en der-

tig overgebleven kloosterheeren lieten
zich ontslaan van hun geloften van ar-
moede en verdeelden onder elkander de

goederen der Abdij in 18°4. De officieele
documenten zijn in ons bezit.

En Rolduc? Q, ook in dien uitersten
nood waakten God, de Moedermaagd
en de Engel Gabriël over het oude hei-
ligdom.

Eenparig nemen de kloosterheeren het
edelmoedig besluit: Rolduc met zijn.
pachthoeve mag niet in de verdeeling
der goederen vallen. Het zal gemeen-
schappelijk eigendom blijven, totdat het
voor een heilig doel, liefst tot een semi-
narie zal afgestaan worden.

Die dag zou lang uitblijven!
Een vierde van een eeuw lag Rolduc,

. het eens zoo rijkbevolkte heiligdom, een-
zaam en verlaten. Het was een on be-

woond erf, aan de vernielzucht van tijd en
menschen prijsgegeven. Slechts een
enkel priester, met name Otte, waarde

om door de eenzame gebouwen.
Een doodsche stilte heerscht in de

ruime gangen. Gods tempel is een berg-
plaats geworden van hout, steen en stroo ;
de vensters zijn stuk geslagen en slechts
ruwe stroomatten beschutten het eens

zoo rijkversierde heiligdom tegen sneeuw-
en regenvlagen.

In de ruime kapittel- en bibliotheek-
zaal, - zoo verhaalden ons de ouden

van dagen - vergaderde de jeugd der
omliggende dorpen om haar spelen

.uit te voeren; en zoo weinig werd het
oude klooster geëerbiedigd, dat de arme
dorper der omstreken er vrij het hout
der slaapzalen en de steenen der vloe-

ren wegnam en te zijnen bate aanwendde.
Verlaten, geheel verlaten was Rolduc!

Treurend stond de havelooze Abdij op
hare heuvelen, zooals eens Davids stede

op de bergen van Sion, en menigmaal,
zoo wil het ons voorkomen, zal, bij het
zien van de onttroonde Vorstin, het

klaaglied van den profeet over de lip-
pen der overgebleven kloosterlingen ge-
komen zijn:

ccHelaas! hoe eenzaam zit de stad, die
eens vol van volk was! De koningin
is weduwe geworden, de beheerscheres
gaat gebukt onder schattingen! Zij weent
de nacht door, en niemand komt haar

troosten! De wegen Si ons treuren omdat
niemand komt om feest te vieren, haar

poorten zijn vernield, haar priesters
zuchten en zij zelve is overstelpt van
bitteren weemoed.))

Maar op de treurzangen der lijdensda-
genzal het Alleluia der verrijzenis volgen!

De eerste stappen om aan Rolduc zijn
nieuwe bestemming te geven, werden in
't jaar 1817 gedaan, toen de overgeble-
ven kloosterheeren de Abdij als een
vorstelijk geschenk aan Mgr. Barrett,
generaal-vicaris van Luik, aanboden,
om ze tot Klein-Seminarie in te richten.

]n een eerste request aan Koning Wil-
lem I vroegen de kanunniken Ernst,
Kruyder, Welter en Turck, dat Z. M. het
Seminarie van Luik zou machtigen tot
het aannemen hunner goederen vóor de
stichting van een Klein-Seminarie in de
voormalige Abdij.

Mgr. Barret, Vicaris Capitularis van.
het diocees, en de Regenten van het
Seminarie van Luik zonden achtereen-

volgens drie requesten in denzelfden zin,
I Aug., 24 Sept., 1817, 9 Febr., 1818.

Eenige maanden later verklaart Ernst,
die voor de wet als bezitter optrad, in
zijn testament:
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<qu' il laisse au Séminaire de Liége, pour l' éta-
blissement d' un Séminaire secondaire à l' Abbaye

de Rolduc tout ce qui lui appartient dans les biens
de la susdite Abbaye, sous la condition que le pro-
duit en servît à former la dotation d' i-celui. Il

lui laisse aussi pour l' effet susdit 3300 couronnes de
France et un capital de 1200 Rixdalers. Il laisse

enfin au Séminaire de Liège sa bibliothèque.»

Een koninklijk besluit van 13Juli 1818

weigert de machtiging tot 't aannemen der
s\henki ng,

«parceque l'existence de ces sortes d'établisse-
ments cléricaux était contraire aux principes d'un

bon régime, puisqu'il est souverainement impru-

dent et dangereux de déterminer, de former et de
préparer des jeunes gens pour 1'état ecclésiastique
avant qu'ils soient à même de juger s'ils ont la
vocation requise pour cet état~ (I ')

Deze weigering bracht de kloosterlin--
gen in de grootste verJegenheid, en reeds
werden in het naburige Pruisen onder-
handelingen aangeknoopt, die tot een
noodlottig einde zouden geleid hebben,
ware het niet, dat een jong Luiksch
geestelijke, de weleerw. Heer Dupont,
toen kapelaan later pastoor te Herzo-
genrath, zich met alle kracht tegen dit'

plan verzet hadde. .
Hulde zij gebracht aan zijne nagedach-

tenis!

Mgr. Barrett van zijn kant liet den
moed niet zinken en stelde aan de voor-

malige kanunniken voor, de bezittingen
onvoorwaardelijk over te geven, <eendo-
nation pure et simple.» Hij gaf in ei-
genhandigen brief zijn eerewoord, dat,
zoodra de omstandigheden het zouden
toelaten, de Abdij volgens hunne plan-
nen tot Seminarie zou worden ingericht.

Deze schenking had plaats.

Ils s' y déterminent pour entrer dans les vues
de sa Majesté désirant toutefois que du moins une
partie de leurs revenus fût employée à assister les
élèves des environs de leur Abbaye peu moyen-
nés pour subvenir aux frais nécessaires à faire leurs

études dans ce séminaire épiscopal.

Dat hier geen sprake was van een
werkelijke «donation pure et simple)), is
duidelijk bewezen door eene verklaring
van Pastoor Kruijder, den edelmoedigen
vriend van Rolduc en « ex é cut e u r
te sta men t a i re» van Ernst, verkla-

ring, die wij lezen in zijn testament ge-
maakt te Afden, I Maart 1845:

«Je déclare que mon intention en donnant l' Ab-

baye de Rolduc au séminaire de Liége a été de
la conserver à la Religion, de la faire servir à tout

jamais de petit Séminaire et de favoriser par là les
jeunes gens des environs. -- Que mon intention en
donnant la ferme et les au tres biens-fonds a été de

les faire servir à l'entretien du petit Séminaire, afin

d'en assurer pour toujours l' existence et la conser-
vation. - Je déclare en outre que je n'ai fait la
donation pure et simple que ad red i men dam
i nj u sta m v e x a m de la part du Gouvernement
d'alors et sous la promesse formelle tant écrite que
verbale de la part de Mgr. Barrett que nos inten-

tions soient ponctuellement exécutées.

De schenking werd bekrachtigd in
1819; de verwezenlijking van het doel
der edele kloosterlingen kon echter,
wegens de voor de katholieken nood-
lottige regeering van Willem I, in de
eerste jaren niet plaats hebben.

Den I5denNovember 1829 werd Mgr.
Corn. van Bommel tot Bisschop van
Luik benoemd. Onder zijn bestuur
kwam de eeuwenoude Abdij tot hare
nieuwe bestemming en werd zij Klein-
Seminarie van het Bisdom Luik.

21
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I. Richerus, I I I I-I 122

2. Giselbertus, I 122 - I 123.

3. Bertholphus, 1123-1124.

4. Borno, 1124-1137.

5. Joannes, 1137-II41.

6. Erpo, van Maastricht, 1141-1178.

7. Rutgerus, 1178-1217.

8. Helmerius, 1217-1222.

9. Marsilius, 1222- 1257.

10. Conradus, 1257-1262.

11. Cono, 1262-13°1.

12. Theobaldus, 13°1-1314.

13. Tilmannus.

.14. Wjlhelmus van Gulik, t 133°.
IS. Cono van Ruve, t 1346.

16. Christianus van Stege, t 1353.

17. Wilhelmus van Mertzenhausen,
t 1360,

18. Joannes van Rade, t 1392.

19. Joannes 'van Berensberg;
. 1392- 1436.

20. Joannes de Vorstheim, t 1469.

21. Joannes Rippelman, bijgenaamd
van Bertheim, 146<r-1 480.

22. Joannes van Huffel, 1480-1485.

23. Joannes van Ghoer, 1485-15°8.

24. Arnoldus Vinck, 15°8-[515.

25. Joannes Potens, 1515-152I.
26. Leonardus van Dammerscheidt,

1522-1557.

27. Joannes Wormbs, 1558-1600.

28. Mathias Straelen, 1600-1614.

29. Balduïnus van Horpusch,
1614-1635.

3°. Casparus Duckweiler, 1635-165°.

31. \;Vinandus Lamberti, 165°-1664.

32. Mathias de Amazaga, 1664-1666.

33. Petrus Melchioris van der Steeg,
1667-1682.

34. Joannes Bock, 1683-1712.

35. Nicolaus Heyendal, 1712-1733.

36. Franc. Gulielmus Rauschaw,
1733-1745.

37. Joannes Goswinus Fabritius,
1745-1757.

38. Joannes Josephus Haghen,
1757-1779.

39. Petrus Josephus Chaineux,
1779- 1800.


