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ET lijdt geen twijfel, dat
de kerk tegelijk met de
crypte door Ailbertus
ontworpen is, en dat
de fUI1damehten van het

. gebouw reeds door hem
en Embrico gelegd zijn. Dit blijkt niet
alleen uit de heerlijke eenheid van con-
structie, maar ook uit de woorden van
de annalen: "consecratus est locus Ro-

densis ecclesiae et cripta,» en later bij
den opbouw: «exaltavit muros ecclesiae.))

In het jaar 1130 werd dè eerste hand
gelegd aan den opbouw van het monu-
ment, dat in waardigheid en zuiverheid
van vormen met de schoonste kerken

in dien bouwtrant aan den Rijn kan
wedijveren. Men bouwde in dat jaar het
priesterkoor in trifolium op den grond-
slag der crypte, en later achtereenvolgens,
met tusschenruimte van vele jaren, de
verschillende vakken van de hoofd- en

ziJbeuken der kerk; zij werd pas voltooid,
in 12°9, en datzelfde jaar gewijd door
Philippus, Bisschop van Ratzeburg.

De abdijkerk van Rolduc is eene kruis-

kerk. wier as eene lengte heeft van bijna

52 meter bij eene hoogte van bijna 14,
gemeten onder de gewelven van het
schip, dat door zijbeuken geflankeerd
wordt. Het koor heeft den vorm van

een klaverblad. Deze, wegens zijne sym-
bolistische beteekenis. zeer opmerkens-
waardige vorm, is uiterst zeldzaam; hij
verzinnebeeldt het leerstuk der H. Drie-

vuldigheid; en te treffender wordt
deze voorstelling, als wij bedenken, dat
de Annalen den genialen stichter Ail-
bertus noemen: ccSanctissimae Trini-

tatis cultor eximius,)) een uitsttkend

vereerder der heilige Drievuldigheid.
Wij geven hier een schets van het be-

langwekkend monument.
Tusschen den nartex die, zegt Dr.'Cuy-

pers, oorspronkelijk in den vorm veel
overeenkomst had met dien der Romaan-

sche kerken van Maastricht, maar in

den loop der eeu wen veel veranderingen
heeft ondergaan, en den kruisbeuk, strekt
zich de hoofdbeuk naar het Oosten in

vier gelijke, vierkante vakken uit.
De wijd gerekte kruisgewelven rusten

op zware vierkante pijlers, bezet met
pilasters, die de gordelbogen van den
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Oorspronkelijk grondplan der kerk, hersteld sedert 1891.

midden beuk dragen. Naar den kant der
zijbeuken verheffen zich ronde, half in
het metselwerk ingelaten zuilen, die aan
den overkant in den muur der zijbeuken
herhaald, de bogen der zijgewelven dra-
gen. De voet- en kroonstukken dezer

halve zuilen zijn hoogst opmerkenswaar-

dig; eenige .der voetstukken zijn bekapt
in vorm van fantastische monsters, sym-
bolen. der ketterijen, die door de Kerk
overwonnen werden.

Om tegen steun te geven aan de zware
gewelven der vier vakken in den hoofd-
beuk, heeft de bouwmeester de zijbeuken

afwisselend gebouwd met verhoogde
tongewelven, die van den eenen pijler
tot den anderen gaan, en met lagere
kruisgewelven, die, rustend op een tus-
schen geplaatste kolom, door deze in

twee gelijke vierkanten verdeeld zijn.

EN BEELD.

Zoo komt het tongewelf, dat zich op
de gordel bogen der zijbeuken verheft,
de geboorte der gewelven van den mid-
denbeuk ondersteunen; zoo ontvangt deze
middenbeuk het licht èn uit de vensters,
die in den muur van den hoofdbeuk

boven de-zijdaken geplaatst zijn, èn van
den verhoogden muur van den zijbeuk,
waar het haoge tongewelf ruimte geeft
voor twee grootere vensters,. bekroond
met een roosvenster van twee meter
doorsnede.

Deze zeldzame bouwwijze is niet al-
leen doelmatig, omdat ze aan de gewel-
ven krachtigen tegensteun verleent, maar
zij geeft tevens aan het in- en uitwen-

dige van het gebouw een heel eigen-
aardige en rijke afwisseling, die veel tot
de schoonheid van het monument bij-
draagt; van buiten de drie kruisbeuken
met hunne sierlijk omlijste gevels en
hunne drie vensters - het getal drie komt

Bazement eener zuil in den zijbeuk..
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Bazement eener l1uil in den zijbeuk.

steeds terug in de kerk van Ailbertus;-
van binnen de beurtelings hoogere en
lagere gewelven, bogen en zuilen,- 't
vormt alles in die verscheidenheid een

zóó harmonisch geheel, dat wij niet kun-
nen nalaten, onze bewondering uit te-
drukke.n voor het genie van den stich-
ter, die het gebouw ontworpen heeft.

Groot is de indruk, dien dit meester-
stuk van Romaanschen stijl op ieders
gemoed maakt. Beschouwen wij de kerk
uit den noordoostelijken hoek van den
pandhof. Daar ligt het voor ons, ern-
stig, zwaar, maar niet log, niet gedrukt,
het massief gebouw, breed omkranst
door frissche graszoden en bloembedden,
van alle kanten ingesloten door de vleu-
gels van het gesticht en toch zoo vrij,
zoo los te midden der binnentuinen.

Sierlijk als de tente van den Koning
der koningen, leunt het met ranke zuilen,
hoogrijzende muurlijsten en slanke ven-

sters versierde presbyterium tegen het
schip, hoog aan den gelen muur van den
bovenuitstekenden middenbeuk zijn drie-
voudig blauw schelpdak, door een dia-
deem van kraagsteenen omkranst, vast-
klampend.

Met innige belangstelling aanschouwen
wij dit geheel nieuw gedeelte en laten
dan onze oogen gaan langs het schip, '<
langs den ruig~n u-it onbehouwen blok-
s~een, hoog boven de nieuwe Romaan-
sche kruisgang opgetrokken muur, die
nu eens slechts doorbroken met kleine,
diepe vensteropeningen, zich met zijn
schilddak terugtrekt, om plaats te ma-
ken voor de vensters van den hoofd-
beuk, clan wederom in de drie kruis-
beuken met hunne grootere vensterlich-
ten en sierlijke gevels op den voor-
grond treedt, totdat hij stuit tegen toren
e~ nartex, waar wij, om niet uit de stem-
ming te geraken, voor het oog onzer
verbeelding de reeds geprojecteerde ge-
vels in zandsteen tooveren.

Wij begeven ons in de kruisgang,
werpen een blik op de grafsteenen, die
daar staan aan den ingang' der kerk,
alsof de groote mannen uit de geschie-:
denis der Abdij daar post gevat hadden,
om te waken over de gebouwen en de
tucht van het Huis, wij treden de kerk
binnen en knielen, want niemand behoeft
ons in het oor te fluisteren, dat wij ons

. bevinden in het huis Gods.

Dwars door het middenschip vestigen
wij de blikken op den zuidelijken zijbeuk,
dien wij vol bewondering volgen tot in
de oostelijke nis van het groote tran-
sept. Wat een grootsche aanblik in die
betrekkelijk kleine ruimte ! Wat een spe-
ling van pijlers, kolommen, pilasters en
bogen, groote en kleine, alles in het
grauwroode, warmaandoende steen der
omstreken ! Wat rijkbeschilderde muur-
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vlakken! Wat een afwisseling van sche-
mering en licht, van kleuren en tinten!

\\7 e keeren ons om, beschouwen eenige
oogenblikken den zwaren nartex, ook
voorportaal genoemd, de aangewezen
plaats der Catechumenen in de oude ba-
silieken, waar het schemerlicht der twee

vensters aan den avûndkant het sym-
bool is van den pas aanbrekenden da-
geraad des geloofs, en plaatsen ons dan
in den middenbeuk van het gebouw.

Daar ligt ze voor ons open, de wijde
tempelhalle! Roept de Gothische kerk
met haar hoogrijzende spitsbogen u het
«sursum corda)) toe, hier galmt het u
van alle kanten tegen: kniel neder, 0
nietig schepsel, en - aanbid uwen God!

Het is ontegenzeggelijk waar, de
aanblik van dit heiligdom stemt tot hei-
ligen ernst, tot een stille bede des harten.
En niets leidt u af van deze ernstige ge-
dachten, noch de schoone architectonische

vormen, noch de beeldengroepen, die u
- van de breede muurvlakken en van de

hooge gewelven tegenstralen. Men wil
bidden, men bidt! En hoe verder wij in
de richting van het priesterkoor voort-
schrijden, hoe machtiger de indruk is op
ons gemoed. Wij staan voor den dwars-
beuk; daar dompelt het oog in het sche-
merlicht der crypte en rechts en links
vertoonen zich de prachtige kapellen van
den kruisbeuk en treffen ons door hare

rijke versieringen. Wij stijgen de trappen
op van het priesterkoor. Daar ontwik-
kelt zich tot onze verrassing en verba-
zing het prachtige trifolium. Het voJle
daglicht, dat door het gebrand glas der
elf groote vensters verheerlijkt, als het
licht der hemelzalen, binnendringt, de
edele vormen van het klaverblad, de

geheimnisvolle schildering der gewel-
ven op de Drievuldigheid wijzend, alles
roept u toe: Eere zij den Vader, den

Zoon en den H. Geest! En in onze
ziel ruischen de tonen van het bekende
Rolducsche Kerklied:

Qu'ils sont aimés, grand Dieu, tes tabernac!es !
Qu'ils sont aimés et chéris de mon cceur!
Là tu te plais à rendre tes orades,
.La foi triomphe et l'amour est vainqueur.

Laten wij God danken, die in den
alles vernielenden stroom der eeuwen

het heiligdom onzer vaderen bewaard
heeft.

Bewaard, 0 ja, maar niet altijd bleef
het in den loop der tijden gespaard.

V reeselijke stormen zijn over het ge-
bouw heengevaren.

Bij het jaar 1516 teekent de Anna1ist
aan (van het jaar 1IS8-af is de geleerde
Nicolaas Heyendal, abt van 1712-1733,
schrijver der Rolducsche Annalen), dat
de klooster- en kerkgebouwen vervallen
of door brand vernield waren. Is in die

algemeene ruïne ook het priesterkoor
begrepen?

Het schijnt zoo; althans \Vij vinden
er in verdere jaren geen gewag meer
van gemaakt, totdat de schrijver bij 't
jaar 1557 vermeldt, dat de. abt Leonard
Dammerscheid het nieuwe koor gebouwd
heeft, het slecht Gothisch koor, dat met

de kerk tevens de crypte heeft ontsierd
en bedorven.

In den vreeselijken godsdienstoorlog
der zestiende eeuw moest de kerk jam-
merlijk de getrou\\lheid der abten aan de
oude leer misgelden; in de jaren 1568 en
1574, werd zij door de woeste legerben-
den van \;Villem en Lodewijk van Nas-
sau op deerniswekkende wijze geplun-
derd en door de brandfakkel geteisterd.

In het jaar 1580 ging de baldadigheid
der soldaten van het garnizoen van
Herzogenrath zóó ver, dat zij een reus-
achtigen stapel stroobossen in brand
staken, zoodat de gewelven der St. Anna-
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kapel (tegenwoordig de kapel van On-
ze Lieve Vrouw) door de felle hitte ne-
derstortten.

Nieuwe eeuwen brachten nieuwe vij-
anden. De zoogenaamde Renaissance
verving in haar afschrik van alle Ro-
maansche en Gothische vormen de Ro-
maansche vensters van den kruisbeuk

door een ruwen plomp muurwerk met
onhebbelijke moderne vensters, voerde
een der kruisgangen van de abdij door
het noordelijk transept en verschool de
heele noordfaçade der kerk achter be-
lendende gebouwen. De Fransche om-
wenteling zette de kroon op het vernie-
lingswerk; de priesters moesten vluchten
uit het heiligdom; de kostbaarheden des
tempels werden verdeeld en naar nabu-
burige parochiën overgebracht, en ter-

29

wijl Rolduc eenzaam en verlaten treur-
de over zijne kinderen, heerschte de gru-
wel der verwoesting in de heilige plaats:
de kerk werd gebruikt tot paardenstal!

God waakte echter over Ailbertus'

heiligdom.
Ofschoon al de bezittingen der rijke

abdij in den maalstroom der beroerten
verloren gingen, bleef het huis en de
kerk, dank aan de gehechtheid der laatste'-
kloosterpriesters, gespaard. In het jaar
1831 nam Mgr. Van Bommel, Bisschop
van Luik, het gebouw over als Klein
Seminarie voor zijn diocees, en stond
het in 1843 af aan Mgr. Paredis, toen-
maals apostolisch Vicaris van Limburg.

Nu sloeg eindelijk, na drie lange eeu-
wen van tegenspoed, het verrijzenisuur
voor het dierbare monument.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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JDER Gods zichtbaren zegen
en tegen alle menschelijke be-
rekening in, vermocht het Be-
stuur van het Seminarie reeds

in 1853 de hand te leggen aan de res-
/ tauratie van kerk en krocht: de bescha-

digde gewelven werden geankerd, de
gebroken zuilen hernieuwd, de vensters
en vensterbogen herbouwd, de kalk afge-
nomen van de heerlijke steenen zuilen en
bogen, nieuwe beelden en altaren ge-
plaatst, een prachtig orgel op een schoon
en met den stijl overeenkomend (maar
geheel misplaatst!) oksaal gebouwd; kort-
om langzaam maar veilig verrees onder
de leidende hand van Dr. Cuypers het
middeleeuwsch gebou\;\' in zijn edele en
strenge schoonheid.

Treden wij in eene nadere beschrijving.
Wij ontleen en de bijzonderheden over

den toestand der kerk in het jaar 1853
aan het bovengenoemd rapport van

Dr. Cuypers.
DE GEWELVEN: Door het eenigs-

zins uitwijken der muren waren er in
de gewelven van den hoofdbeuk scheu-
ren ontstaan, van welke eene zich over

de geheele lengte van het oosten naar het
westen uitstrekte. Ook in de transept-
gewelven constateerde men op meer dan
eene plaats afwijkingen, terwijl ook de
zijbeuken van deze beschadiging niet
vrij gebleven waren. In het noorder-
transept was, na den brand van 1580,'
het steen en gewelf door een ander in
latten en pleisterwerk vervangen,' en

5
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Grondplan der kerk vóór de herstelling van 1891.

werd daardoor het verband, zoo noodig
voor een gebou w met zware steenen
rondbooggewelven, geheel verbroken.

DE ZUILEN: Bij het onderzoek.
naar den toestand der zuilen bleek, dat
de ronde zuil, die de twee eerste bogen
van het dubbel travée ten zuidwesten

van het kruis draagt, geheel en al, ter-
wijl de noordoostelijke althans gedeel-
telijk vernieuwd moest worden.

BOGEN EN VENSTERS: Ook de

gordel- en muraalbogen waren op ver-
schillende plaatsen beschadigd. Nog
minder bevonden zich de vensters in hun
oorspronkelijken toestand. De meeste
waren veranderd van vorm, vergroot
of dichtgemetseld. De groote roosven-
sters hadden het meest geleden, bijzon-
der in den noorder-transept-gevel, waarin
vier groote vensters in den muur gebro-

ken waren, twee beneden tot verlichting
van de kloostergang en twee boven tot
verlichting der kerk.

HET KOOR: Het koor, dat in de

eerste helft der zestiende eeuw niet op
de grondslagen van het oorspronkelijke
met zijn drie concha's maar op nieuwe
grondslagen in vorm van een veelhoe-
kige absis in 5 vakken gebouwd was,
en in lateren tijd met ribgewelven ge-
dekt werd, was verlicht door zesgroote
vensterramen, waarvan de oorspronke-
lijke Gothische traveeringen nu door ijze-'-
ren staven vervangen waren.

NARTHEX EN TOREN: In plaats
van de hoofdingangen in den noorde-
lijken en zuidelijken wand, had men in
de Ite èeuw twee ingangen in den wes-
telijken muur gebroken, en deze aan
de buitenzijden, met een in den steen
uitgehakt loofwerk volgens den toen
heerschenden smaak versierd. Het ge-
welf, dat aan de laatste travée ten wes-
ten ter breedte van den middenbeuk in

twee quadraten verdeeld was, waarvan

de gordelboog op een middelpijler rustte,
was vervangen door een vlak kruisge-
welf, hetwelk de geheele breedte van
van den middenbeuk innam. De mu-

raalbogen boven de westelijke vensters
evenals de muurpijler in den westmuur
waren niet veranderd. De trap in den
grooten toren was op de eerste verdie-
ping weggebroken. De voorgevel van
den narthex aan de westzijde had door
het dichtmetselen van vensters, het ma-
ken van nissen en .het afbreken van den

noordelijken en zuidelijken gevel geheel
het Romaansche karakter verloren. In

plaats van met driehoekige' geveltoppen
zag men den narthex met een tentdak
afgedekt en met een booggalerijtje in
baksteen versierd.

, -



DE KERK. 31

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t

~I :Qt>~!iMlingilt>~Rt>~k. ~~ If:
;/('~+~~~~++~+~~r:p+,+,~~~:P+r:r++~

ADAT men van den ongun-
stigen toestand van het mo-
nument kennis genomen had,
werd een grondige herstelling

ondernomen. Het eerste werk was, door

eene behoorlijke verankering de eenigs-

zins afgeweken muren van den midden-
beuk te stevigen. Daarna werden de
twee kolommen onder handen genomen.
waarvan de eene, een monolith, ver-

wijderd en dooreen nieuwe vervangen
werd. Dit was een moeilijke en ge-

vaarlijke onderneming. Niet alleen de
op beide bogen staande muur, maar ook
de gewelven en de dakbedekking moes-
ten ondervangen worden. Onder beide bo-
gen werd een sterk schoorwerk geplaatst,

. terwijl door een ander de uitwijking
der muren naar de zijde van het schip
der kerk belet werd. Het kapiteel van
deze kolom, dat in goeden staat was
gebleven, werd door een stevig raam-
werk op een uiterst sterk schraagwerk

. onwrikbaar vastgelegd, en daarna werd

de pijler weggenomen en" een meuwe
geplaatst.

Twee dagen en één nacht werd er
onophoudelijk doorgewerkt; niet de ge-
ringste verzetting had er plaats: bogen
en gewelven, evenals de rechtstaande
mUl:en, bleven ongeschonden. Na dit
succes werd op dezelfde wijze een twee-
de kolom geplaatst en eene derde met
een nieuw kapiteel bekroond. Toenkwa-
men de gewelven aan de beurt ;de gor-
del- en muraalbogen werden hersteld en
waar de gewelfvelden gescheurd waren
en verzakkingen vertoonden, werden ze
behoorlijk in hun verband gebracht.

Om de vensters hun Romaansch ka-

rakter terug te geven, werden meerdere
kubiekmeters baksteen uitgenomen en
de vensterbogen voor een zeer groot ge-
deelte in zandsteen vernieuwd.-

De kosten der restauratie van crypte

en kerk beloopen tot het jaar 1891 on-
geveer 20,000 gulden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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EEL was gedaan; maar nog
stond het Heilige der Heiligen
van kunst en sierlijkheid beroofd.

God zij dank, ook over deze
moeilijkheid heeft de liefde voor Rolduc
en zijn heiligdom gezegevierd!

Wie nu Rolduc bezoekt, ziet het Ro-

maansche koor eenvoudig en streng,

schoon toch en edel in den vorm van een
klaverblad zich verheffen en zich harmo-

nisch bij het overige van den kerkbouw
aansluiten -

Gelukkig werden bij de afbraak eenige
sporen van den ouden bouw ontdekt, ge-
gevens genoeg voor den genialen bouw-
meester om met bijna wiskunstige ze-
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kerheid het geheele priesterkoor in zijne
oorspronkelijke gedaante te herstellen.

Niet alleen vond men aan beide zijden
de aanzetsteenen van den gewelfboog,
mJar ook een aanzienlijk brokstuk van
den top van den muur der noordelijke
zij-concha, waaruit men besloot, dat de
zij-conchae dezelfde hoogte moesten heb-
ben als de hoofd-concha.- Was dit min-

der gevorderd door de regels der tech-
niek, de symboliek der H. Drievuldigheid
eischte het ten volle.

Verder ontdekte men een der steene.n

van de zware gordellijst, die de crypte
van de bovenkerk afsluit, en bovendien,
schuins boven de vensters der hoofd-

concha van de crypte, twee Romaansche
kraagsteenen onder de vroegere zuilen.
Deze, achter de Gothische contreforteri

verborgen overblijfsels zijn hoogst be-
langrijk; immers zij bepalen niet alleen

de versiering van den buitenmuur, maar
lossen door een onbetwistbaar bewijs den
twijfel op aangaande de verdeeling der
hoofdabsis in vijf vakken

Is deze uitwendige verdeeling en ver-
siering eens vastgesteld, dan volgt de
inwendige van zelf. In de hoofd-concha
worden de vijf vensters gescheiden door
tweelingzuilen, in de zij-concha de drie
vensters door enkele zuilen; alle zijn be-
kroond met kapiteelen, behouwen gelijk
de oude kapiteelen der twaalfde eeuw,
die voor ettelijke jaren te Rolduc, bij
het leggen der fundamenten voor eene
nieuwe eetzaal, gevonden zijn. De ge-
welf- en vensterbogen, de muurlijsten,
alle in wendige versieringen zijn bewerkt
in de roodgrauwe steen der oude groe-
ven van het naburige Nivelstein, waar-
uit ook het overige gebouw in de twaalf-
de eemv opgetrokken werd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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zoo getrouw mogelijk de her-
stellipgsgeschiedenis weêr te
geven der oude, eerbiedwaar-
dige abdijkerk, waaraan land,

provincie en oud-leerlingen van Rolduc
zoo ruimschoots hebben bijgedragen,
moeten we teruggaan tot den tijd, toen
die herstelling wel i n v 0 t i s was, doch
men zich van eene verwezenlijking der
gedroomde plannen nog op schier on-
bereikbare verte verwijderd waande. Hoe
dikwijls hadden in vroegere jaren ver-
schillende leeraren, onder wie wijlen prof.
G. Slits, wiens hart leefde en klopte
voor het geliefd heiligdom, niet de idee

geopperd van eene mogelijke eindelijke
restauratie! Hij vooral had den bouw,
zooals hij zou moeten wezen, gedurig
voor het oog zijner ziel; berekeningen
had hij gemaakt, schetsen ontworpen, en
hoe vaak sprak hij met geestdrift over
zijne heerlijke plannen, wier verwerke-
lijking hij helaas niet- mocht beleven.

Het was op I I Augustus 1891, in den;
voormiddag van het groote feest, dat
Rolduc vierde ter eere van het 40-jarig
priesterschap van den toenmaligen Di-
recteur Mgr. Dr. \V. Everts.

Onder de vele gasten, voor de feest-
viering aanwezig, was ook de groo-
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te bouwmeester Dr. P. J. H. Cuypers;
en de leiding van het feest was opge-
dragen aan den tegenwoordigen Direc-
teur, toen conrector en professor der
Rhetorika, aan den weleerw. zeer-gel.
heer R. Corten. Beiden waren vurige
ijveraars voor de te ondernemen her-

stellingswerken, de eerste omdat hij het
oude Romaansche monument, waaraan

hij zijn krachten beproefd had in het be-
gin zijner later zoo roemrijke kunste-
naarsloopbaan, had liefgekregen, de an-
dere omdat hij leefde voor Rolduc en niets
inniger wenschte dan het overheerlijk ge-
denkteeken van middeleeuwsche bouw-

kunst hersteld te zien in zijn oorspronke-
lijke schoonheid. \Velnu, de bespreking
dezer heeren, eerst onder elkander en ver-

volgens met den Bisschop dien ochtend
gehouden, gaf den stoot tot het onder-
nemen \'an het grootsche werk. Men
zou handelend optreden. Nog zien we
den beroemden (cAltmeister» aan het

feestmaal oprijzen van zijn zetel, en hoo-
ren wij hem met den gloed der diepste
overtuiging zijn krachtig pleidooi houden
voor de herstelling der monumentale
kerk; nog hooren we het levendig ap- -

plaus, dat telkens zijnwoorden onder-.
streepte; maar toen de geestdrift ver-
koelde, rezen er van verschillende zijden
bedenkingen, zoowel van technischen als
van finantieelen aard. En de slotsom?

Z. D. H. Mgr. F. A. H. Boermans, die
het feest met zijne tegenwoordigheid op-
luisterde, verklaarde, na ernstige be-
spreking, dat hij zijne toestemming en
goedkeuri ng gaf; eene commissie uit
vrienden van Rolduc, priesters en leeken,
werd benoemçl onder beschermheerschap
van den Bisschop; de eerste stap was
geqaán; het spreekwoord «goed begon-
nen>is half voleind» zou hier van toepas-
sing worden; het begin was gemaakt

van het grootsche werk, welks algeheele
voltooiing niet zou uitblijven.

Onverwijld werd de hand aan deo
ploeg geslagen. De commissie, die zich
met het inzamelen van het benoodigde
geld belastte, vond steun en medewerking:
oud-studenten en vrienden droegen ruim-
schoots bij; de provincie hielp mede; en

zoo kon reeds in J~93. toen Rolduc het
goudelI jubelfeest vierde van zijn bestaan
als Nederlandsche stichting van onder-
wijs en Mgr. Everts tegelijkertijd zijn
zg-jarig directeurschap herdacht, het nieu-
we, heerlijk herstelde priesterkoor in ge-
bruik worden genomen.

Na de groote vacantie van genoemd
jaar begroetten wij prof. R. Corten als
directeur. \Nat Rolduc in zake de kerk-

restauratie van hem te wachten had, kon,

na wat voorafgegaan en reeds geschied
was, geen raadsel meer wezen. Met.
kracht en beleid werd nu zoowel de uit-

wendige herstelling als de innerlijke ver-
fraaiing van het eerbiedwaardige Gods-
huis ter hand genomen. Trouw stond
ZEenv. ter zijde de penningmeester der
Commissie, de weleerw. heer' H. van

Haeff, provisor van het Gesticht.
Daar stond dan het heerlijke koor in

zijn nieuwe lijnen en vormen, en rees
de vraag, de netelige vraag: moet dan
de kerk zelve verminkt blijven en zal de
kruisgang door het transept der kerk

heen blijven voortbesta~n? :Moet de
façade ontsierd blijven door een stuk
slaapzaal en eenige vertrekken? Wil
de prachtige kerkbouw in zijn geheel te
voorschijn treden, dan moeten die gebou-
wen verdwijnen en een nieuwe wandel-
gang aan de noordzijde gebouwd worden.
Reeds waren de plannen in gereedheid:
een nieuwe fraaie sacristie zou opge-
trokken worden aan de zuidzijde der
kerk, en de onooglijke gang met den
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aankleve van dien zou het indrukwek-

kend gezicht op den noordkant blijven be-
derven en geen venster zou aan dien kant
haar licht geven. Men weifelde, weifelde

lang. totdat de Directeur Corten den ge-
nialen bouwmeester de vraag stelde, of er
dan geen mogelijkheid bestond, om de

sacristie aan den noordkant te bouwen,

en zoodoende door een gelukkige com-
binatie, aan beide zijden der kerk recht te
laten weervaren door de eene in haren

oorspronkelijken architektonischen vorm,
vrij van nieuwe belendende gebouwen,
te behouden, de andere open te leggen

Noordgevel ISde eeuw.

door het meedoogenloos wegbreken van
de kruisgang met haar ontsierende bo-
venverdieping? Na ernstige gedachten-
wisseling werd de knoop doorgehakt en
in de commissie besloten tot het onder-

nemen der zuivere oorspronkelijke her-
stelling.

Het nieuwe plan werd ontworpen. De
plaats voor de nieuwe sacristie werd

gevonden aan den noordwestelijken kant
der kerk, het transept kon geheel bij de
kerk behouden worden en een nieuwe

gang zou in Romaanschen stijl, geheel
in overeenstemming met het gerestau-
reerde gebouw, worden opgetrokken.

Nu ging het groote restauratiewerk
jaar op jaar zijn gang. In't jaar r894

verdween een onoogelijke en onpassende
. bijbouw achter he-t koor, en werd ten
gerieve van het hpis verlegd naar het
zuidoostelijk uiteinde der basse-cour.

In het voorjaar van r896 werden de
gebouwen aan den noordoostelijken kant
- eenige slaapvertrekken van leeraren -
gesloopt en de muren van het noorde-

lijk transept hersteld. Bij de aanvrage om
vermeerdering van rijkssubsidie haalde de

Directeur het merkwaardige feit aan, dat
ten gevolge van den brand in de zestiende
eeuw de muren zóó vermolgld waren, dat
men ze met de hand kon afbrokkelen en dat
om deze reden de kerk van dien kant wel

degelijk bouwvallig moest verklaard wor-
den. Van den noordoostelijken gevel was
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Noordgevel der gerestaureerde Kerk.

niets meer gaaf. In de gewelven vond
men nog de halfverbrande toortsen op
de halfverkoolde balken. Niet minder

gehavend waren de muren aan den
noordkant der kerk, toen men, na af-

braak der belendende gebouwen, de be-
schadiging door den tand des tijds en
niet minder door oorlog en brand aan-
gericht, nauwkeurig kon overzien. Met
kracht evenwel werd de restauratie be-

gonnen en voortgezet; den 2SenMaart
reeds was het noordelijk transept vol-

tooid. vVat een heerlijk gezicht! Welke
verrassing! Waar eens de gevel' stond
met zijn groote moderne vensters,
een gevel, waarvan niemand vermoedde,
dat hij tot het heerlijk Romaansche hei-
ligdom behoorde, verhief zich nu, om
zoo te zeggen van den grond opge-
trokken, de ernstige, waardige, oud-mid-
deleeuwsche transeptmu~r en sprak op

. zijne beurt in de heerlijke symboliek
van zijn roos- en beide nevenvensters
van den eerbiedwaardigen Ailbertus, den

6



38 ROLDUC IN \VOORD EN BEELD

vereerder der H. Drievuldigheid. Men
beschouwe de hiervoren geplaatste af-
beeldingen en oordeele!

Bovendien. heeft het uitwendige van
het gebouw door deze restauratie reeds
zooveel gewonnen, niet minder het in-
wendige. Immers door het vrij leggen
en openen der vensters, ontvangt de
kerk ook van den noordkant het volle
licht en komen de architektonische lijnen
en de heerlijke schildering tot haar volle
recht. Zoo moest het zijn.

Toen de nieuwe façade daar weêrprijk-
te in hare oorspronkelijke schoonheid en
de ruimte openlag, door de zuidelijke
kruisgang ingenomen, was het optrek-
ken der sacristie, waarvan boven sprake,
aan de beurt. Doch tevens rees de

vraag, op wat wijze te voorzien in de
voor beweging en verkeer in het bin-
nen huis zoo noodzakelijke kruisgang.

Ook de oplossing van dit vraagstuk
werd gevonden na langdurig overleg en
rijp beraad. Wilde men het indrukwek-

Herstellingswerk aan den noordgevel der Kerk.

kend uitzicht op deze zijde der kerk niet
bederven, dan moest niet een moderne
maar een aan de eischen van den stijl

beantwoordende gang aan dien kant ge-
bouwd worden, En het model daar-

van? Het werd gevonden in de klooster-
gangen der oude abdij Brauweiler in de
Rijnprovincie. Huiverde men al eenigs-

zins voor de groote kosten, dat plan en
dat plan alleen werd uitgevoerd. Na de
Paaschvacantie van het jaar 1896 be-
woog de jeugd zich door de nieuwe
kruisgang, of liever door de heerlijke
Romaansche gaanderij. Aan den zuid-
kant waren de wonderschoone kapitee-
len en bazementen aangebracht, die eens,
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in de 12deeeuw, de kruisgang der oude
abdij versierden; bij het uitgraven van
fundamenten in 1876 te voorschijn ge-
komen, waren zij als kostbare overblijf-
sels van dien tijd met eerbied bewaard

gebleven. In d~nzelfden trant werd de
noordzijde door eel)e lange rij van sier-
lijke twee- en drielichten met gekoppelde
zuiltjes en bergsteenen arcaden voltooid.
Aan het oostelijk uiteinde geven twee

Zuidgevel der Kerk.
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van een Romaansche wenteltrap in den
oostelijken muur van het zuidertran-
sept; op dezelfde plaats in het noor-
der.-transept waren die sporen twijfelach-
tig. Hier evenwel waren zij zoo duide-
lijk, dat, al viel het niet in de begroo-
ting, die trap hersteld en door een sier-
lijk lantaarn torentje bekroond moest
worden. Zoo geschiedde.

Nu het groote werk aan het transept
voltooid was, bleef de herstelling over
van den muur en de gevels aan den
zuidkant. Die werd voleindigd in het

par 1900.
De kosten der restauratie se-

dert 1891 bedragen 61500 gul-
den, waarvan het rijk en de
provincie 28000 gulden tot on-
dersteuning der groote onder-
neming verstrekten. De .over-
blijvende som werd voor een
groot deel door de edelmoedige
bijdragen van vrienden en oud-
leerlingen gedekt. Hun allen zij
nogmaals onze oprechte dank
gebracht met den wensch en de

bede aan het hoofd van dit ge-
dedte van ons werk uitgedrukt:
benedicti qui te a:dificaverint.
Moge, God allen zegenen, die tot
het bouwen van ons heiligdom
hebben meegewerkt!

Aan de zorgen der toekomst
blijve het bouwen van den vroe-
ger bestaan hebbenden kruisto-
ren (dakruiter) en het herstellen
van hoofdtoren, nartex en jubé
overgelaten.

breede Romaansche poorten toegang tot
den noordelijken en den zuidelijken pand-
tuin van het huis. Eene heerlijke verbin-
ding, die het geheele binnenhuis tot on-
schatbare versiering dient!

De nieuwe zeer doelmatige sacristie
werd den 4denMei 1897 in gebruik ge-
nomen; de vroegere, tegen den oost-
muur van den zuidelijken kruisbeuk ge-
bouwd, kon nu gesloopt en het her-
stellingswerk aan den zuidkant der
kerk begonnen worden. Bij de afbraak
vond men de onmiskenbare sporen

Dr. P. J. H. Cuypers.

BEELD.
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AARMATE de herstellingswer-
ken aan het uitwendige van
koor en kerk vorderden, werd

ook de van den aanvang af ge-
koesterde wensch vuriger: het inwendige
van het majestueuze heiligdom op passen-
de wijze te versieren. Doch wel-
ke kunstenaar zou die taak naar

eisch volbrengen? vVat meer is,
wie zou de ontzaglijke kosten
er van dragen? De breede muur-
vakken en de ruime gewelven
leenden zich zoo uitstekend tot

een rijke polychromie, waardoor
de onovertreffelijke schoonheid
der architektonische lijnen nog
beter zou uitkomen en het in-

nerlijke kerk ruim , eenig zou we-
zen in zijn soort. Doch, wie?
hoe? was en bleef de vraag.

Daar wilde het toeval, dat
een kunstkenner, tevens kunste-
naar «von Cottes Cnaden" het

in restauratie zijnde kerkgebouw
bezocht en - hoe kan het an-
ders ?- verbaasd stond over ons

bewonderenswaardig monument
van Romaanschen bouwstijl.
Het gesprek viel, als van zelf,
op de noodzakelijke polychro-
mie, op de wijze hoe, op de mid-
delen waannee; en de beraad-

slaging eindigde met de woor-
den, die we ons steeds dankbaar herin-

neren: "Laat de steigers plaatsen, ik doe
het zelf.))

De kunstenaar, die ze sprak, was de
hoogeerw. heer Mathias Coebbels, ka-

nunnik aan de Domkerk te Aken.

Onmiddellijk werd een begin gemaakt
met het ontwerpen en teekenen der kar-
tons voor de luisterrijke kerkschildering,
waarvan we hier de beschrijving laten

volgen, zooals zij in het jaar 1899 door

Kanunnik M. Goebbels.

Directeur Corten in de Katholieke Il-

lustratie geplaatst werd.
Christus, het eeuwige Woord Gods, de eeuwige

WIjsheid, de Leeraar der menschen, en Maria de
hoogste type der menschelijke wijsheid; ziedaar de
leidende gedachten der schildering.
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Gaan wij nu de tafereelen in bijzonderheden na,
dan treffen wij in 't priesterkoor de volgende ont-
wikkeling aan: de zending van het Woord, de
zending van den H. Geest, de verheerlijking van
Christus, den goddelijken Leeraar; en in het koe-
pelgewelf de kroning van de Allerheiligste Maagd
Maria door de H. Drievuldigheid.

HOOFDCONCHA. - In het midde.n :z:etèlt, om-
geven door een stralenkrans, de triomfeerende Chris-

tus op den troon, geschraagd door gevleugelde

ringen (zinnebeeld der Tronen). De rechterhand
houdt Hij Ieerarende omhoog, in de linker heeft

Hij het geopende boek met de tekstwoorden: Ego
su m I u x m u n d i. Ik ben het Licht der wereld.

Dit beeld wordt omgeven door de allegorische,
aan het gezicht van Ezechiel ontleende voorstelling

der vier Evangelisten.
Boven Christus' hoofd zweven in een krans vijf

0'

Engelen. In hunne handen houden zij de spreuk:
«Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heer-
scharen. »

Rechts van het Christusbeeld staan de volgende

figuren: - - .
Maria knielend en de handen gevouwen ill' aan-

bidding voor haar goddelijken Zoon.
Als patroon van het college der leeraren van

Rolduc volgt de H. Jozef, met den leliestaf in de

eene en het schild met het scheepje der katholieke
Kerk in de andere hand.

Dan met boek en sleutel, de H. Petrus, die naast

Maria als patroon der bovenkerk wordt genoemd,

en, als laatste voorstelling, de patrones der wijsbe-
geerte, de H. Catharina, met het rad der martelie

en den zegetak.

Hoofdconcha.

T er linkerzijde zien wij den' V oorlooper van
den Goddelijken Zaligmake.', den H. Johannes den
Dooper, in knielende houding, een schild met het
Lam Gods in de hand; vervolgens den H. Augus-

tin us, een 9,~~ groote JS:~rkvaders van het Westen,
< aan wiens orde de abdijkerk in de middeleeuwen
behoorde; den H. Thomas van Aquinen, den En-

gel der School, die door onzen H. Vader Paus Leo
XIII bijzonder werd aanbevolen als patroon der stu-
deerende jeugd; eindelijk den H. Joannes Chrysos-
tomus, het toonbeeld der christelijke welsprekend-
heid, het grootste genie der Oostersche Kerk.

De Concha aan de evangeliezijde biedt ons de
meesterlijk uitgevoerde voorstelling van de Bood-
schap des Engels. De heerlijke, hemelsche figuren
van den aartsengel Gabriël en van Maria, door den
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H. Geest overschaduwd, vertolken op welsprekende

wijze het groote Geheim van onzen hoogheiligen
godsdienst: de zending van het eeuwige Woord
des Vaders op aarde.

Boven deze twee beelden welft zich een balda-

kijn, dat het Huisje van Nazareth voorstelt Als
een edele hofstoet der H. Maagd omgeven deze

groep, ter rechterzijde. de beide te Rolduc vereer-
de heilige maagden Daphne en Lucia, ter linker,
de heilige Bernardus en Servatius.

Daphne, de Grieksche maagd, uit een aanzienlijk

geslacht gesproten, draagt in haar handen de lau-
werkroon, een symbolische voorstelling Van haar
naam; Lucia, op wier feestdag (13 Dec.) de crypta
gewijd is, en wier relikwieën in het hoofdaltaar

onzer crypta berusten, draagt het zwaard ten tee-
ken van haar martelaarschap.

De H. Bernardus, die volgens de overlevering in
onze kerk den kruistocht zou gepredikt hebben, de
beroemde schrijver der homilieën op het Evangelie
Mis sus est, dat de Zending van Gods Zoon be-

hel')t, draagt de spreuk uit de tweede homilie:
Steil a cuius radius universum orbem il-

I u min a t. De Ster, wier licht de geheele wereld
bestraalt.

De H. Servatius, met den bekenden staf en sleu-

tel afgebeeld, behoorde volgens de legende tot de
familie der H. Maagd en was de eerste apostel de-
zer streken.

Dezelfde groep bevat nog, in kleinere gestalt~

- de eer der Heiligen mocht aan den stichter niet
gegeven worden - het beeld van Ailbertus met de
kerk van Rolduc en de woorden: «Eere zij den
Vader en den Zoon en den H. Geest.»

De Concha aan de epistelzijde bevat de zending -

van den H. Geest, de voorstelling van Pinksterdag.
In het midden troont Maria als Koningin der apos-
telen.

DE KOEPEL. - Geheel in overeenstemming met
de boven aangegeven hoofdgedachten. stelt de
hoofdgroep hier de kroning der Moedermaagd door

de H. Drievuldigheid voor, een tafereel zoo rijk,
zoo verheven van zin en uitdrukking, dat het den be-
schouwer aan de aarde onttrekt en ten hemel verheft.

Acht straalsgewijze geplaatste figuren onder bal-
dakijnen omgeven deze groep. De eerste stelt den

profeet Isaias voor met den tekst: E t re q u i e s-
cet super eum Spiritus sapientiae et in-

teil e c t u s, Spi rit u s con s i I i iet f 0 r t i tud i-
n i s, Spi rit u s s c i ent i a eet p iet a t i s - e t r e-
p leb i t e u m Spi rit u s ti mor i s Dom i n i En

op hem zal rusten de geest van wijsheid en van
verstand, de geest van raad en van sterkte, de
geest van wetenschap en van godsvrucht - en de

geest van vreeze des Heeren z~l hem vervullen.

De gaven van den H. Geest, in deze woorden
van Isaïas opgenoemd, worden door de zeven ove-
rige figuren, allegorische beelden, voorgesteld. Hou-
ding en gelaatsuitdrukking dezer zeven gestalten
zijn een meesterstuk van symboliek. Ieder draagt
een spreukband in de handen met een toepasselij-
ken tekst uit de H. Schrift.

De Wijsheid, omhoog wijzend en met haar voet
de schatten vertredend, draagt de woorden: Me-
li 0 r est sap i ent i a c u n c t i s pre t i 0 sis sim is.
De wijsheid is beter dan alle kostbaarheden.
Provo VIII, 1I.

Het Verstand blikt naar boven en bidt. Het

heeft het geopende boek met de tien geboden in
de hand en de spreuk: D a mi h i int e 11e c turn,
e t dis c a 111 man dat a t u a. Geef mij verstand,
opdat ik uwe geboden leere.
Ps. OÇVIII, 73.

De Raad houdt de eene hand omhoog. De tekst
luidt: A u di co nsi li urn et s u sc ipe d isc i pli-
nam. Luister naar raad en neem de tucht aan.

Prov. XIX, 20.
De Sterkte draagt een lans en een schild met

een leeuw. Op den spreukband sta"ln de woorden:
Rep let u s s u m f0 r t i tud i neS p i rit u s Dom i-
n i. Ik ben vervuld met de kracht van den Geest
des Heeren. Mich. lIl. 8.

De Wetenschap, met het boek der wetenschap
in de hand, vertoont den tekst: P u e ris a u tem
h i s d e dit D e us s c i ent i a min 0 ni n i I i b r O.

God gaf aan deze jongelingen wetenschap (en in-
zicht) in alle boeken. Daniel I, 17.

De Godsvrucht houdt een kruisbeeld .op de borst.
In de andere hand draagt zij de tekstwoorden: Ex e r-
ce teipsum ad pietatem. Oefen u zelven tot
godsvrucht. Tim. IV, 7.

De Vreeze des Heeren weert de slang af, die
aan haar voeten kruipt, om haar te bekoren. Want
«de Vreeze des Heeren haat het kwaac1.» Timor

Domini .odit malurn. Provo VIIf. 13.
Het ligt in ons plan, in overeenstemming met

deze zeven gaven van den H. Geest, in den vloer
van het priesterkoor, in mozaïek, een voorstelling
te geven van de Wijsheid, omringd door de zeven
natuurlijke wetenschappen. Zoo geven dan de schil-
dering van het gewelf en de mozaïek van den vloer
op heerlijke wijze de overeenkomst weer tusschen
de wetenschap der bovennatuurlijke en die der na-
tuurlijke orde. De afbeelding van het ontwerp ge-
ven wij later.

In de vier boldriehoeken, waarin de koepel be-
neden uitloopt, prijken medaillons met de voorstel-
lingder vier Evangelisten.

In de versiering der gewelfbogen prijken de wa-
penschilden, zoowel der kerkelijke als der burger-
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steden of personen, die door

tot het kunstwerk hebben bij-
lijke overheid, der
edelmoedige giften

gedragen.
In het middelgewelf van den kruisbeuk is Maria

voorgesteld als de Zetel der Wijsheid, se des s a-
p i ent i a e. In schitterend zilverbrocaat troont de
Moeder van het menschgeworden Woord des Vaders,

de eeuwige vVijsheid, op Salomons zetel, waarboven
twee Engelen zweven met de woorden: Sap i e n-
ti a aedificavit sibi domum. De Wijsheid
heeft zich een paleis gesticht.

Aan de voeten der Moedermaagd knielt Francis-
cus in bruine pij en roept Maria aan met serafijn-

sche liefde, terwijl Ephraëm de Syriër peinzend
nederzit op de trap van den troon; rechts staan
Bonaventura, Ignatius, Damasus, links Alphonsus,

Dominicus en Ambrosius, allen heiligen, die den lof
der Moedermaagd verkondigd hebben, hetzij in dog-
matische schriften, hetzij in poëzie, hetzij door de
stichting van kloosterorden, waarin hun liefde tot
«den Zetel der Wijsheid» van geslacht tot geslacht
voortgeplant werd.

In de vier velden van het met engelenfiguren en
bloemwerk rijk versierde gewelf aanschouwen wij de
symbolische voorstelling der cardinale deugden, in
wier beoefening op de eerste plaats de wijsheid der
menschen uitstraalt.

Ten Oosten de Rechtvaardigheid, de maagd met
de weegschaal en de woorden, die de Wijsheid
spreekt in het achtste hoofdstuk van Salomons
spreuken: I n v i i s i u s t i t i a e am b u I 0, in m e-
di 0 se m i t a rum i u d i c i i. Ik wandel op de we-
gen der gerechtigheid, in 't midden van de paden
des rechts.

Ten Zuiden de Sterkte, die met maagdelijke hand
den opgespalkten muil van een leeuw breidelt:

Mea est fortitudo- per me principes im-
per a n t. Bij mij is het vermogen - door mij heer-
schen de vorsten.

Ten Westen de Matigheid, die in de wijnkruik
water giet. Mis c u i t v i n u met pro pos u i t me n-

sam. De Wijsheid heeft haren wijn gemengd en
haar tafel toebereid. Eindelijk de Voorzichtigheid,
langs wier arm de slang kronkelt: Me a est p!" u-

den t i a, per meI e gum con dit 0 r e s i u sta

dec e r n u n t. Bij mij, zegt de Wijsheid, is de V oor-
zichtigheid; door mij maken de wetgevers recht-
vaardige wetten.

Nu dalen wij de trap van het heerlijk priester-
koor af en komen in de eerste travee der kerk.

Op de breede wanden zien wij rechts de voorstel-

ling van een tooneél uit het EvangeiÏe van St. Lu-
cas, dat ons terstond het hoofdidee der geheele.
schildering, het leerambt van Jesus Christus, krach-
tig voor oogen stelt.

EN BEELD.

Om .van deze geheel en al origineele schildering,
naar waarde te genieten, gaan wij in den linker
zijbeuk, zoodat wij de schildering vlak voor oogen
hebben.

Hoe krachtig en lèvendig vertolkt de schilder de

woorden van den Evangelist:
«En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed

was. En hij ging, naar zijn gewoonte, op den Sab-
bathdag in de Synagoog; en hij stond op, om te
lezen. En hem werd het bpek van den profeet
Isaïas toegereikt; en toen hij het boek had àpen-

gedaan, vond hij de plaats waar geschreven stond:

«De Geest des Heeren is op mij, daarom heeft hij
mij gezalfd: om aan armen het Evange,lie te pre-
diken heeft hij mij gezonden, om te genezen. die
vermorzeld zijn van harte, om aan de gevangenen

loslating te verkondigen, en aan de blinden het
gezicht; om gewonden heen te zenden in vrijheid,
om het jaar van 's Heeren welbehagen te verkon-
digen, en den dag der vergelding.

«En het boek toegedaan hebbende, gaf hij het
aan den dienaar weder, en ging zitten; en aller
oogen in de Synagoog waren op hem gevestigd.»

De majesteit van den goddelijken leeraar, staande

op den voet van 't altaar met het geopende boek
van Isaïas in de handen, tusschen twee brandende

kaarsen volgens oud-middeleeuwsche voorstelling, de
verbazing der schriftgeleerden, uit wier mond wij
meenen te hooren: is deze niet de zoon van JozeU

de troost en hoop, die zichtbaar nederdaalt in de
harten van den gevangene, van den vermorzelde

van harte, van den lamme, die op den rug van
den blinde tot in de nabijheid des Zaligmakers is

doorgedrongen, alles stelt ons het tooneel levendig
voor oogen en verkondigt ons het talent van den
kunstenaar.

Om het eentonige van de breede muurvlakte te

breken, heeft kan. Goebbels overal aan de zijden
der tafereel en staande figuren van profeten aange-
bracht met teksten, die op het leerambt van den

Messias betrekking hebben.
Aan de eene zijde staat Ezechiël: Sa 1v a b 0

gregem meum et suscitabo super
eos pastorem, XXXI, 22 en 23. Ik zal mijn
kudde redden en zal over hen verwekken een eeni-

gen redder; aan de andere Joel: F i 1i i Si 0 n
exultate: quia dedit vobis doctorem

iustitiae, II, 23. Kinderen van Sion jubelt: want

gegeven heeft hij u den leeraar der gerechtigheid.
Als tegenstuk staat aan den kant van het evan-

gelie de prediking des Zaligmakers uit het scheepje
van Petrus, volgens Joannes V, 3: «En het ge-
schiedde terwijl de scharen op Hem aandrongen
om het woord Gods te hooren, dat Hij stond aan
het meer van Genezareth. En Hij zag twee sche-
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pen aan den oever van het meer liggen; en de
visschers waren er uit gegaan, en spoelden de net-
ten af. En hij ging in het eene schip, dat van
Simon was, en verzocht hem een weinig van land
af te steken: En hij zat neder en leerde de scharen

met den tekst uit het hoofdstuk JO: Tem pus

a u tem r e q u i ren d i Dom i n u m cum ven e-

r i t q u i doe ebi t vos i u st i t i a m. Dan is het
tijd den Heer te zoeken, Wdnneer Hij komt, die u
de rechtvaardigheid leeren zal.

Slaan wij onze blikken op-
waarts, dan straalt ons het beeld

van Maria tegen, nu voorge-

steld als «zegevierend over alle

ketterijen en dwalingen.»
~De kunstenaar heeft blijkbaar

zijn gedachten ontleend aan het
twaalfde hoofdstuk van het Boek

der Openbaring, waar zich de
vrouw vertoont, «bekleed met de

zon, en de maan onder hare

voeten, en op haar hoofd een
kroon van twaalf sterren. En

een ander teeken werd gezien:

en zie, een groote rosse draak,
die zeven hoofden had. en tien

hoornen, en op zijn hoofden
zeven diademen.»

De zegevierende Maagd, onder
wier voeten de draak der ketterij
zich machteloos kronkelt, is om-

ringd van een hofstoet kerk-

leeraren, bestrijders der mon-
sters, wier leer zij verpletterden:
aan den zuidkant staan Basilius

en Athanasius tegen Macedonius
en Arius, aan den westkant Cy-

rillus en Irenaeus tegen Nestorius
en de Gnosis, ten Noorden CYe

prianus en Fulgentius tegen de
Manicheërs en de volgelingen

van Pelagius, ten oosten Leo met
de beroemde woorden: Pet rus

per L eon e mlo cut u s est,
en de heerlijke figuur der Kerk,

de fiere Maagd, in hoogepriesterlijk gewaad, die met
de banier des kruises, waarop de woorden schitte-

ren: «De poorten der hel zullen haar niet overwel-

digen» in de hand, Maria den zegekreet toeroept, die
van eeuw tot eeuw Haar toegezongen wordt: Ver-

heug u, 0 Maria, alle ketterijen hebt gij gesmoord

in geheel de wereld.»
Waarlijk een zegezang is dit vlak in het epos van

de prediking der evangelische waarheid en haar

strijd tegen logen en dwaling I
In het breede gewelf van het middel transept straalt

in vollen glans een nieuw tafereel door Kanunnik
Goebbels meesterlijk ontworpen en uitgevoerd:
«Maria, beschermster der jeugd.»

Maria, Beschermster der Jeugd.

uit het scheepje.» De leerlingen die op den achter-

boeg de netten spoelen, de menigte van mannen
en vrouwen, die aandachtig het woord Gods aan-

hooren en voorop de kinderen, die tot in het water
van het meer tot den Heiland, den Kindervriend,

doorgedrongen zijn, de vogelen der lucht en de
visschen der zee, die op hunne beurt komen luiste-
ren, maar vooral de verheven figuur van den god-

delijken Leeraar -'. alles stelt ons het idyllische
tafereel levendig voor oogen.

Aan de rechterzijde staat de koninklijke profeet
David met de woorden uit Ps. 77, 2: 0 per i am

in par a bol iso s me u m. Ik zal mijnen mond

opendoen in gelijkenissen. Links de Profeet Osee
7
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De Hemelkoningin, op wier gelaat moederlijke
liefde zich paart aan edele majesteit, staat op den
troon, den witten met gouden bloemen bestikten
mantel boven het roode kleed wijd uitgespreid en

door Engelen van weerszijden opgehouden; het is
alsof Maria tot de jeugd het woord van haren god-
delijken Zoon richt: «Komt allen tot Mij, die belast
en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken.»

Onder den mantel der Maagd hebben de be-

schermheiligen der jeugd een schuilplaats gezocht

tegen de vijanden des heiIs, wier aanval immers
ook zij te vreezen hadden. De figuren der Heili-

gen schitteren in de aanminnigheid der onbesmet
bewaarde onschuld: vijf blanke leliën, ontloken
rondom den troon der vlekkelooze Maagd, vijf voor-

beelden van maagdelijke reinheid, ten eeuwigen dage
aan de Rolducsche jeugd voorgesteld ter bewonde-

ring en navolging 1
Aan de rechterzijde scharen zich de drie beroem-

de beschermheiligen der studeerende jeugd: de

H. Aloysius in het witte koorkleed, met den lelie-
tak in de hand; de H. Stanislaus Kostka in het

gewaad van den edelknaap; meer in het midden
de H. Joannes Berchmans, de patroon der congre-
ganisten en misdienaars, die met de brandende kaars
in de hand voor Maria nederknielt.

Ter linkerzijde zien wij in koninklijk gewaad den
H. Casimirus, den edelen afstammeling der konin-

gen van Polen, die, terwijl hij als jongeling de
wetenschappen beoefende, zijn tenger lichaam zoo
streng kastijdde, dat zijn ziel steeds op de il1nigste

wijze met den lijdenden Zaligmaker vereenigd was,
den biddenden leerling, die met zoo diepe gods-
vrucht de H. Mis bijwoonde, dat hij voortdurend

in geestvervoering scheen te wezen, den kuischen

jongeling, die met onwrikbare standvastigheid liever
wilde sterven, dan ook maar in het minste de lelie

der maagdelijkheid te kreuken.
Naast hem knielt de kleine Herman Jozef, het

schuldeloos naïeve kind, dat eIken ochtend het beeld

van Maria in het heiligdom «Maria Kapitol» te
Keulen ging groeten, en bij een dier bezoeken,

toen het in zijn kinderlijken eenvoud het Kindje
Jesus een appel aanbood, de innige voldoening

mocht smaken, zijn schamel geschenk door den

goddelijken Kindervriend te zien aannemen.
In elk der vier velden van het kruisgewelf is op

blauwen grond, zooals bij het hoofd tafereel, een
medaillon geschilderd" waarin de hoofddeugden der

studeerende jongelingschap zijn voorgesteld: de
Godsvrucht, de Zuiverheid, de Gehoorzaamheid en

de Ijver in de studie. Ditmaal is echter het motief
niet een allegorie, zooals in het hoofd gewelf van den
kruisbeuk de kardinale deugden zijn voorgesteld;

hier is het ter afwisseling een historisch feit, (dat

duidelijk aan de deugd herinnert) bij welks ver-
wezenlijking God een der hemelsche gezanten op
aarde zond, om aan de jeugd te toonen, hoe aan-

genaam Hem de beoefening der volmaaktheid is.
Aan den oostkant is de God s v r u c h t voorgesteld

in het beeld der drie jongelingen van Babylon, die
den dood verkozen in de vlammen van den gloei-
enden oven, liever dan het gouden afgodsbeeld te

aanbidden. Een Engel daalt neder en dooft de
vlammen uit. De us nos ter q u e m col i mus p o-

te s tno ser i per e. A n gel us Dom i ni ex c u s-
s i t f1 a m mam i g nis d e f 0 rna c e. De God, dien

wij aanbidden, kan ons verlossen. De Engel des
Heeren doofde de vlam des ovens uit.

In het noorden prijkt het beeld der H. Caecilia,
over wier Z u i ver hei d de Engel des Heeren waakt:
«Ik ben onder de bescherming van den Engel (zoo

spreekt de maagd tot den heiden Valerianus), die
mijne maagdelijkheid bewaart.» Terwijl de edele
dochter uit de gens Caecilia haar lofzangen zingt
ter eere van Christus, haar Bruidegom, verschijnt de

Engel met den lauwerkrans in de hand en moedigt
Caecilia aan tot den grooten strijd van den martel-
dood ; Valerianus schrikt op het gezicht van den
hemelbode, en zinkt vol eerbied op de knieën neer.

Tobias, die op 't~evel van den aartsengel Ra-

phaël, onder de gedaante van Azarias, den vreese-
lijken visch op den oever van den :riger grijpt en
doodt, is het beeld der Ge h oor z a a m hei d, ter-

wijl de Ijver in de studie verzinlijkt wordt door
het beeld- van den H. Trudo.

Van zijne jeugd af, zegt het Brevier op het feest

'(an dezen Heilige van ons Bisdom -(27 November),
was hij vol verlangen, om zich aan den dienst van
God en aan de wetenschap te wijden. Op zekeren

dag verscheen hem de Engel Gods en gaf hem
den raad, zich te begeven naar den bisschop van
Maastricht, den heiligen Remaclus, die hem in de

noodige kundigheden zoude onderwijzen. Het tafereel
stelt den heiligen jongeling voor, aan den lessenaar
den Engel aanstarend, die, leerend voor hem staat.

Treffend is de indruk dezer heerlijke beelden, die

op den blauwen grond als email medaillons schitte-
ren tusschen het gele loofwerk, dat zich in weel-

derige ranken en bloemen tusschen de groepen heen-
strengelt.

Op de vlakken der muren van het middelschip,
die zich in vorm van halve maan boven de bogen

van het transept verheffen, heeft de kunstenaar, op
zeer passende wijze, niet in verschillende kleuren,
maar in steenkleur, toon op toon, om de cvnstruc-

tie van den bouw niet te stooren, gelijkenissen uit

het Evangelie geschilderd, die op het hoofdidee
der polychromie, den leerenden Christus, betrekking
hebben.
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Aan de noordzij de is de uitlegging der woorden
uit Matheus XIII, 52: «Derhalve is ieder leeraar, die
onderwezen is in het rijk der hemelen, gelijk aan

een en vader des huisgezins, die uit zijnen schat
nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt,» op
de volgende wijze naar Cornelius A. Lapide voor-
gesteld. De vader des huisgezins neemt uit de
zware voorraad kist allerhande spijzen, zoowel ver-
sche als oude, zoowel den verschen honing als den

ouden wijn, zegt A. Lapide, en de bedienden bren-
gen ze ter tafel om de familie te spijzigen. Zoo put"
de leeraar uit het Oude en Nieuwe Testament zijn

bewijzen om het volk te onderrichten.
Aan den zuidkant ziet men, volgens Lucas X,

den reiziger wreed gewond en van zijn kleederen
beroofd liggen op de glooiing van den weg van

Jerusalem naar Jericho. Links van den gewonde trekt
de Priester heen, den rug keerend naar den zielto-
genden man, rechts gaat de Leviet voorbij met de-
zelfde onverschilligheid voor den zieke, terwijl de

Samaritaan meedoogend van zijn lastdier stijgt, lief-

derijk het kranke hoofd van den reiziger opbeurt
en in zijn wonden balsem en wijn giet.

Waarom juist deze parabel? Omdat zij het tref-
fend antwoord bevat van den goddelijken Leeraar

aan den schriftgeleerde, die hem vroeg: «Meester,
met wat te doen zal ik het eeuwig leven bezitten?»
- «Bemint elkander!» Dat is het gebod des Zalig-

makers, hetwelk Hij bij uitstek het zijne noemt, en
dat Hij ons leert in woord en werk.

Terwijl de Priester, dat is het Heidendom, en de
Leviet, dat is het Jodendom, den op den levensweg
door den duivel wreed geplunderden en gewonden
mensch minachtend voorbijgaan, komt de mensch-

geworden Zoon Gods op de wereld, heelt de won.
den van den rampzalige door de Sacraménten en

brengt hem in Zijne Kerk, waar de priesters van
het Nieuwe Verbond hem verzorgen, totdat Hij op

't einde der tijden terugkeert om hen te beloonen.
En nu de tongewelven. In het zuidelijke straalt

Gezicht op de beschildering van den noordelijken zijbeuk.
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in 't goud der hemelsche glorie het aangezicht

van den verheerlijkten Zaligmaker op den Tha-
bor, terwijl zijn kleederen schitteren als sneeuw;
naast Hem verschijnen Mozes en Elias, die met

Hem spreken, en aan den voet van den Berg lig-
gen de apostelen Petrus, Jacobus en Joannes. In
het midden verschijnt op zijn glorietroon de eeu-

wige Vader, die uitroept: «Deze is mijn welbeminde
Zoon, in wien Ik mijn behagen heb genomen:
hoort Hem!»

Aan de overzijde van hetzelfde tongewelf rijzen
de muren éh torens der stad, die den achtergrond

vormen van het tafereel genomen uit Lucas XI,
waar een vrouw uit de luisterende menigte te voor-

schijn treedt en de moeder zalig prijst van Hem,
die, met een zoo wegslepende en der wereld onbe-
kende kracht, Gods leer aan Israël verkondigt, ter-

wijl zij weldra van Jezus' lippen het antwoord ver-
neemt: «Neen, veeleer zijn zij gelukkig, die het

woord Gods aanhooren en dit onderhouden.»

In het linker tongewelf, in den noordelijken zij-

beuk verschijnt aan den eenen kant de Zaligmaker,
midden tusschen de gezanten der Farizeën en He-
rodianen, die Hem op verradelijke wijze vragen:

«Is het geoorloofd den keizer cijns te betalen of
niet?» Jesus, die hun booze plannen kende, spreekt
tot hen: «Toont mij den cijnspenning,» en verder

wijzend op het geldstuk: «Van wien is dit beeld
en het opschrift?» - ~Van den keizer.» - «Geef
dan den keizer wat des keizers en Gode wat Go-
des is I»

Daartegenover zien wij als tegenstuk den rijken

jongeling uit Juda, van wien de Evangelist Mattheus
XIX verhaalt, dat hij den Zaligmaker naderde en
Hem zeide: «Goede Meester! welk goed moet ik
doen opdat ik het eeuwige leven hebbe?»

Wij aanschouwen hem op het oogenblik, dat de

goddelijke Meester hem de woorden heeft toege-

Jezus leerarend in den tempel.

sproken: «Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen,
verkoop wat gij hebt en geef het den armen, en
gij zult een schat hebben in den Hemel en kom
en volg Mij.» Hij wendt zich van den Heiland af

en gaat bedroefd heen. En Jezus zegt tot de leer-
lingen: «Voorwaar zeg Ik u, dat een rijke moeilijk
het rijk der hemelen zal ingaan.»

In de laatste boogstelling voor het orgelkoor aan-
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schouwen wij rechts de prediking van het goddelijk
Kind in den tempel. Nog staren de schriftgeleerden

vol bewondering op den twaalfjarigen jongeling,
toen Maria met Jozef binnentreedt en hem vraagt:

«Kind, waarom deedt ge ons alzoo? Zie uw vader
en ik zochten U met smarte.» En Hij zeide tot

hen: «Waarom zocht gij Mij? Wist gij niet, dat Ik
in de dingen mijns Vaders moest wezen?»

Het schoone in levendige kleuren uitgevoerd ta-

fereel is geflankeerd door de figuren der profeten
Zacharias en Aggaeus, waarvan de eene Jerusalem

toeroept: IX, 9. Exulta satis filia Jerusa-

1e m: e c eer ex t u u s ven iet ti b i i u s t us e t

sa 1vat 0 r: Juich vrij, dochter Sion, zie uw Koning

zal tot u komen; gerechtig is Hij en Zaligmaker;
terwijl de andere de glorie van den tweeden tem-
pel voorspelt en het volk troost met de woorden:
II, 8. Ven iet des i der a t u s cu net is gen t i-

bus: et implebo dom urn is tam gloria
die i t Dom i n u sex ere i t u urn: Komen zal de

Verlangde van alle volkeren; en ik zal dit huis ver-
vullen met heerlijkheid, zegt de Heer der heer-
scharen.

Links bewonderen wij de schoone voorstelling

I. .

De Samaritaansche vrouw.

van de ontmoeting der Samaritaansche vrouw. De

Zaligmaker zit aan den rand van de Jacobs-bron.
Hij had aan de vrouw, die uit Sichar gekomen

was om water te putten, al de geheimen van haar
leven geopenbaard en haar gezegd, dat de ure ge-
komen was, dat de ware aanbidders den Vader

zouden aanbidden in geest en in waarheid, en dat

hij die met haar sprak, de Messias was.
De vrouw heeft haar waterkruik laten staan en

nu zien wij haar uit de stad terugkeeren; zij wijst

op den Zaligmaker en zegt aan het volk: «Komt
en ziet een menseh, die mij alles gezegd heeft wat

ik gedaan heb! Zou deze niet de Christus zijn?»
Van de andere zijde naderden de Apostelen die

Jesus te eten brengen. De Zaligmaker wijst op
het Samaritaansche volk en zegt hun: «Ziet, ik zeg

u: heft uwe oogen op, en aanschouwt de velden,
hoe zij al wit zijn tot den oogst.»

In volmaakte overeenstemming met deze voor-

stelling, roept de profeet Isaïas uit: E c eet e s-
tem pop uI is dedi eum, ducem et prae-
c ep to re m ge n tib u s. Ziet, ik heb hem de volkeren

tot getuige gegeven, en den heidenen tot aanvoer-
der en leeraar; en Baruch: De u sin ter r j s v i-
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sus est, cum hom i ni bus con ver s a t u s est.

Een God is op aarde gezien en heeft met de men-
schen verkeerd.

En nu, in het gewelf, de vijfde voorstelling van

de Moedermaagd: Maria pa trona art i u m, Ma-
ria, de beschermster der schoone kunsten.

Maria, beschermster der kunsten.

In het midden straalt het beeld van Gods Moe-

der met het Kind, zoo als dit volgens de legende
door den H. Lucas zou ontworpen zijn.: Maria, het

hoogste ideaal van zuiverheid en schoonheid, dat
zoovele kunstenaars trachtten weer te geven, maar

dat nooit een penseel mocht verwezenlijken. Daar-
om schitteren terecht boven haar hoofd de woor-

den: Sp e c iet u a e t pul c h rit u din e t u a
int end e, pro s per e pro c ede e t re g n a. Zij
verschijnt aan den heiligen Evangelist Lucas, die
recht staande en starende op de heilige Maagd, het
verheven beeld op het paneel wedergeeft.

Links zien wij den H. Gregorius, den kunstenaar,
aan wien de kerkelijke zang zijn naam ontleent en
naast dezen den onovertroffen schilder, fra Angelico ;
rechts den H. Monulphus, den bouwmeester van de
St.-Servatiuskerk te Maastricht, den heiligen Eligius,

den beroemden goudsmid onder Dagobert I, later

bisschop en apostel der Friezen; verder den heiligen

Reinoldus, een ridder van Karolingsche afkomst,
die als monnik naar Keulen kwam en als bouwop-
zichter door arbeiders met hamers doodgeslagen

werd, eindelijk den grooten Vondel met zijn «Maagh-
depalmen» in de hand.

Rondom het beeld der Moedermaagd, de «tym-

panistria» zooals A ugustinus haar noemt, staat een

schaar van Engelen, die het Mag ni fi cat aanheffen
en den lofzang met hun instrumenten begeleiden.

Hoe gaarne vereenigen wij onze hulde en liefde
jegens Gods Moeder met die dezer beroemde man-
nen, van wie het opschrift luidt: L a u d emu s v i-

ros gloriosos in peritia su a requirentes
modos musicos et narrantes carmina

s cri p t u r a ru m, hom i nes d i v i t e sin v irt u -
te, pul c h rit u din i sst u d i u m ha ben t e s. La-

ten wij de beroemde mannen prijzen in hunne
kunst spoorden zij de wijzen op der muziek en

stelden zij de zangen der schrift, mannen rijk in
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deugd en zich beijverend om het schoone!

Hoe gaarne zingen wij het Vondel na:

Wie zal ick best mijn Maeghdepalmen wijden?
Wie beter dan de Hemelkoningin?
Wat geest blaest mij dit Kerckorakel in?
0 Phoenixmaagd! 0 Moeder van 't verblijden!
Al zit gij op een wolck van Seraphinnen
Zoo diep in 't gout van 't albezielend Jicht
Der Godtheit, met uw stralende aengezicht,
Dat Cherubyns beloncken en beminnen:
Dat d' Engelen bewieroocken, en eeren,
Met d' Engelen zangk, en galm '~n 't zaligh koor;
Noch dringt de strael van uwe genade door
Dees duisternis, waarin wij ons verneêren
Voor uwen troon

Gij spant de kroon, 0 puickkroon aller vrouwen!
De loftrompet van uw benijde Faem
Vult hemel, aerde en zee met uwen naem;
Een naem, waarin wij Christus kerken bouwen.
Uw tittel blinckt in 't voorhoofd zijner kerken

En kooren, als een zegen, voor ons oogh,
Mijn nate rolt te laagh: ghij rijst te hoogh !
0 zeestar! licht mij zoo, in 's weerelts nacht,
Dat Jesus troost mij aenblicke in Marye.

In het laatste transept zal in de tongewelven der

noordzijde aan den eenen kant de geboorte des
Zaligmakers, aan den anderen de verschijning van

den Engel aan de herders geschilderd worden; En-
gelen zullen het in spreukbanden openbaren, dat

de oneindige Wijsheid «het Woord vleesch gewor-
den is» en «het licht in de duisternis schijnt.»
Ver b u m c a r 0 f act u mes t. L u x int ene b ris

I u c e t.

Aan den zuidkant zullen wij van de lippen van

den grijzen Sim eon de heuglijke woorden verne-
men, dat zijn oogen den Heiland gezien hebben,

het Lich! dat den Heidenen geopenbaard is, ter-
wijl wij bij de aanbidding der Wijzen de woorden-
der Kerk zullen lezen: L u x deL u ce, a p p a-

r u i s ti, C h ris t e. Gij zijt ons verschenen, Licht
van Licht, Christus 1

In de halfronden zullen de parabels van den
«Zaaier» en van den «Goeden Herder,» naar wiens

stem de schapen luisteren, duidelijk op den god-
delijken Leeraar wijzen.

Het kruisgewelf boven het orgel koor zal Maria
voorstellen in de tijden der voorbereiding: Eva,
de moeder der levenden, Judith, tot wie de triomf-

kreten rijzen: T u g lor i a J er u s a I e m , t u
laetitia Israël; Esther, die genade heeft ge-

vonden bij den grooten koning, David en Salomon,
die Haar voorspelden, de Sibylle en de Druïde,
met de spreuk: V ir gin i par i t u r a e. Aan de

Maagd die baren zal.
In zijn onvermoeiden ijver is de hoogeerw. heer

Goebbels reeds bezig met de schildering der kruis-
beuken. Op de wanáen wordt het leerambt
van den goddelijken Zaligmaker voortgezet,

en wel op het uitgestrekte vlak, in den noorde-
lijken beuk, het grootsche tafereel van den berg-
prediking; verder de liefelijke scène van het Evan-
gelie, waar Jezus de kinderen zegent en de verhe-
venheid der onschuld verkondigt, zooals het luidt
in de bergprediking: «Zalig zijn de zuiveren van
harte, want zij zullen God zien.»

Het kruisgewelf van dit transept, dat ook den
naam draagt van de «kapel van den heiligen Ro-
zen krans,» is bestemd voor het beeld van Maria, de

Koningin van den H. Rozenkrans.
Het hoofdbeeld is het toereiken van den Rozen-

krans aan Dominicus; in de vier velden van het

het gewelf zien wij in de aanduiding der Geheimen

de vertolking van de strophe van het officie:
Te gestientem gaudiis
Te sauciam doloribus
Te jugi amictam gloria,
Te, sacra Virgo, pangimus.

Z. D. H. Mgr. Fr. Boermans ontvangt uit de
handen van Z. H. Paus Leo XIII de bulle over het

'bidden van den Rozenkrans.

De hoofd voorstelling in het zuidelijk transept is

Maria, de Koningin zonder vlek ontvangen.
Haar lieflijk beeld straalt in het goud der zon-

nestralen, omgeven van een engelenschaar, die de

Hoogverhevene groeten als vol van genade en ha-
ren lof bezingen: I m m a cu] a t a con c e p ti 0 t u a
g a u d i u man n u n t i a v it. u n i ver som u n d o.
Uwe onbevlekte ontvangenis was een vreugdevolle
tijding voor heel de wereld.

Op Petrus stoel zit Pius IX met de bulle van

het dogma der onbevlekte Ontvangenis, en aan zijn
voeten knielt Mgr. J. A. Paredis, de onvergetelijke

bisschop van Roermond, en betuigt in dankbare
liefde en eerbied zijn geloof in 't afgekondigd leer-
stuk.

Als bijfiguren staan er de H. Sophronius met den
tekst: I n ven i st i g rat i a m nu n q u am e I a n g u-
en te m. Gij hebt een genade gevonden die nooi t
verminderde; en de H. Epiphanius met de woor-
den: A v esa n c t i s sim a mat e r i m m a c u I a t a.

Wees gegroet, allerheiligste onbevlekte moeder.
Op de wanden gaat het hoofdidee door in de

Zending der Apostelen; verder in de taferee-

len, genomen uit het leven der Apostelen. Uit het
leven van Petrus: het overgeven der sleutelmacht,
het genezen van den lamme aan de Tempelpoort
en het visioen, waarin Petrus in de onreine dieren,
die in den schoot van het nederdalend laken zich

bevinden, de roeping der heidenen tot de Kerk er-
kent; uit het leven van Paulus: de bekeering van

den grooten Apostel en zijne redevoering in den
Areopagus te Athene; den H. Philip pus stelt ons
de kunstenaar voor op den dag dat de Apostel,



DE KERK 53

De zending der Apostelen.

op den weg van Jeruzalem naar Gaza, den Aethio-

piër in zijn' wagen opneemt, hem onderwijst en
doopt, en den H. Joannes als den afgeleefden grijs--
aard, die, bij het naderen van den dood, tot zijne

leerlingen steeds de woorden herhaalt: F i I i 0 I i, di-

I i git e i n v i c e m. Mijne kinderen, bemint elkander.
De voorstelling der hoofdgedachte eindigt in den

noordelijken kruisbeuk, met eenige herinneringen aan
de verkondiging van Jezus' leer in onze streken:
Servatius, die den sleutel der belijdenis uit de han-
den van Paus Damasus ontvangt; Willibrord, aan

de voeten van Paus Sergius; Ailbertus, met zijne

twee broeders den grondslag leggend van Rolduc;
Heriman, Embrico's zoon, die van Paus Innocen-

tius II een gedeelte van het opschrift van het heilig
Kruis ontvangt en van Rolduc naar Sleeswijk als
bisschop dier stad vertrekt; en eindelijk Abt Wi-
nandus Lamberti, die Rolduc voor het geloof en de

Kerk bewaart en, ter aanmoediging zijner weifelende

medebroeders, in zijne gevangenis moedig het m a-
1e d ic tap e n s i 0 op het deksel der bierkan grift.

Uit eerbied voor de middeleeuwsche devotie zal

een fries in den noordelijken kruisbeuk aan de

vereering van St. Anna, en in den zuidelijken
aan die van St. Nicolaas herinneren.

Onze beschrijving, te koud en te kleurloos bij al
het licht en leven der heerlijke tafereelen, is ten

einde; rest nog, onzen oprechten dank en onze hul-
de te brengen aan kanunnik Goebbels voor de edel-
moedige, nooit genoeg geprezen toewijding aan de
restauratie en versiering van onze monumentale
kerk. Daarom maken wij het feestgedicht van Prof.

A. Ruyten tot het onze en verkondigen luide door
Nederland den roem vanCanonicus Goebbels, den

grooten, edelen kunstenaar:

Zoo staat gij daal:, ons monument!
Meer monument dan ooit voordezen

De voorzaat, die u heeft gekend,
Heeft nooit zoo in uw ziel gelezen

Als wij, nu 't meesterlijk penseel
U leven doet in ieder deel.

0 heilige, 0 ontschatbre kunst,
Die vormen uitvindt voor gedachten

Gelukkig hij, die in uw gunst
Den lof verdient der nageslachten,

Die zijne ziel legt in zijn werk,
En 't werk bestemt tot roem der Kerk.

8
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Uw geest geeft aan den kouden steen
De ziel, die hem tot ons doet spreken,

En door uw tooverkleuren heen

Zien wij het licht van Boven breken. -
0 schilder, gij geniet de gunst

Dier heilige en onschatbre kunst!

EN BEELD.

Aan u, aan u, wiens meesterhand,
Door hoogen heilgen geest gedreven,

In onze kerk gewelf en wand,
Zoo op als onder de aard doet leven,

Aan u de hooge jubelklank:
Rolduc wijdt u zijn hulde en dank!

~~~:t:t~x~ ~~~~

~I D~ fIIFatt~n.
.

~~~~
I

~
~I ~
~~+'~~~~~~~+'~~~~+'+'~~+~

ET hoog a I t a a r, voor zoover
het nu afgewerkt is, werd ge-
plaatst in het jaar 1894 en
draagt, ter herinnering aan den

edelmoedigen weldoener der Kerk, het
opschrift :
Antoniu s :\1 ähl er Rod ae al trici s

h a ut 0 b 1i tu s pi a I a r gi ti 0 n e al t a-
r e ex st ru j i u s si t.

Beneden, in de tombe, staan, keurig
in steen gebeiteld, de offeraars van het
Oude Verbond, Me1chisedech, Abraham
en Abel, hunne offeranden Gode aan-
biedend.

De ccretable» zal, na uitvoering der
teekening, in de groepen van de Geboorte
des Zaligmakers, het laatste Avondmaal,
den Kruisdood en de Aanbidding des'
Lams, de strophe van het ccVerbum su-
pernum» vertolken:

Se nascens dedit socium,
Convescens in edulium,

Se moriens in pretium,

Se regnans dat in praemium.

De twee eerste verzen van de vol-

gende strophe:
0 salutaris hostia,
Quae coeli pand is ostium,

zullen hun verheven opheldering vinden
in de Hemelvaart van het goddelijk
Zoenoffer, met zijn doorboorde handen
en voeten; de t\vee volgende:

Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

in de eerste H. Communie, den H.

Aloysius door den H. Carolus Borro-
meüs toegereikt, en in de laatste heilige
Communie, den H. Gerlacus op wonder-
volle wijze als teerspijze gegeven door
den H. Servatius.

De eerste Communie geeft kracht en
sterkte tegen de aanvallen des vijands
in den beginnenden levensstrijd der jon-
gelingsjaren, de teerspijze geeft moed en
overwinning in den doodsstrijd.

Op den buitenkant der vleugels zal
op het eene paneel prijken de belofte
der instelling van het heilig Sacrament,

op het andere de H~rkenning des Zalig-
makers door de leerlingen van Emmaüs
in het breken van het Brood.

Een rijk idee, in volmaakte eenheid
opgevat!

Onder de ne ven alt are n merken

wij het eerst op, bezijden de trappen
van het hooge koor, het altaar van den
H. Jozef met schild en lelieschepter, en
dat van den engelachtigen Aloysius met
het kruis, het verheven voorwerp zijner
liefde. Beide altaren zijn een geschenk
van een dankbaar oud-leerling, bij gele-
genheid van zijn intreden in het klooster.

Als versiering der steenen altaren in
de beide absiden op het priesterkoor
zouden wij gaarne zien in bas-relief, op
het eene de voorstelling van het Geven
der Sleutelmacht aan den H. Petrus,

Patroon der Kerk van Rolduc, op het
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andere Johannes den Evangelist, in zijn
ouderdom niets anders predikend dan
het groote gebod der naastenliefde.
Beide Apostelen hadden gedurende de
middeleeuwen hun altaar in onze kerk.

In den noordelijken kruisbeuk of An-
na-Kapel staat het altaar der heilige
Maagd, onder den titel van ccZetel der
wijsheid. ,)

In de nis daarnaast herrijze het altaar
der middeleeu wen ter eere van de H.

Catharina. Het beeld der wijsgeerige hel-
dinne, die de heidensche geleerden be-
schaamde, neme de middenplaats in de
schildering der nis, en haar ten zijde sta
de h. Dionysius die, als patroon der
hooge wetenschappen, in de abdij zijn

altaar had tegen de zuidelijke midden-
zuil der kerk. met den h. Thomas, pa-
troon der studeerende jeugd.

De woorden op beide zijden van het
hoofdaltaar in den zuidelijken kruisbreuk
of St. Nikolaas-Kapel, bewijzen, dat dit
altaar, aan het heilig Hart toegewyd,
een gedenkteeken is ter herinnering aan
Mgr. Henricus Peters, eersten Directeur
van het Seminarie van Rolduc.

Aan dit altaar is door de ouders van

ecn oud-leerling de stichting eener maan-
delijksche heilige Mis verbonden, ter
eere van het Heilig Hart, met het
gebed ter plechtige eerherstelling en den
zegen met het Allerheiligste Sacra-
ment.

~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~
~I ern nirultt f-[lFaau \Jan ~rF :Qrilig Ruuis. ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IJ het uitbreken der nis in het
zuidelijk transept ontdekten wij

eene oude, maar, jammer ge-
noeg, zeer beschadigde muur-

schildering uit het begin der zestiende
eeuw, eene Madonna volgens het type
van Memling.

In gouden stralenkrans verschijnt de
Moedermaagd, omringd door zwevende
engelen, waarvan een het wierookvat
zwaait en twee andere de kroon boven

het hoofd der Maagd houden; blijkbaar
reikt de kleine Jezus, op de armen der
Moeder rustend, een buiten alle verhou-

ding groot kruis toe, - aan wien?
De persoon is in de schildering geheel

en al verdwenen, zoodat het weergevon-
den stuk van het tafereel ons nauwelijks
eene gissing van het oorspronkelijke over-
laat en wij ons tevreden moeten stellen
met eene oplossing, die wellicht geen

andere verdienste heeft, dan dat, bij de
voltooiing der schildering, de nieuwe
voorstelling met de bestaande niet in
tegenspraak komt.

Volgens het oordeel der kunstkenners
is het zeker, dat de schildering çlateert
uit de eerste helft der zestiende eeuw.

Hieruit besluiten wij met dezelfde zeker-
heid, dat ze vervaardigd is onder het be-
wind van den Abt Leonardus Dammer-

scheidt; na hem immers kon er te Rolduc,

in die eeuw, wegens de rampzalige tijden,
geen sprake meer van kunstwerken zijn.
In de iconographie is bovendien de ver-
schijning der H. Maagd met het Kind
voor den knielenden H. Leonardus eene

bekende voorstelling. Maar, het toereiken
van het kruis, van het ontzaglijke kruis?

Daar de Annalen ons leeren, dat abt
Leonardus met alle kracht er naar streef-

de het kloosterleven in de Abdij te
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hervormen en zelfs kloosterlingen uit
Windesheim en uit Leuven ontbood, om

de «Navolging van Christus)) te doen
herleven, nemen wij de volgende hypo-
these als de eenig mogelijke ter verkla-
ring aan: de heilige Maagd, de groote
beschermster van Rolduc, verschijnt aan
den h. Leonardus: hem, en in zijn per-
soon, den Abt en den kloosterlingen,

reikt het goddelijk Kind den zwaren
last des kruises over, alsof het hun al-

len wilde toeroepen: «wie na Mij wil ko-
men, hij neme zijn kruis op en volge Mij.»

Daar nu het altaar van het heilig
Kruis zich reeds in 1151 in het midden
der kerk bevond, in 12°9 door Philippus,
Bisschop van Ratzeburg, geconsacreerd,
en in 1224 dichter bij het hoofdaltaar ge-
plaatst werd, en daar in het «Memori-
ale de reconciliatione ecclesiae nostrae

et septem altarium facta 10 Maii 1608»
hetwelk in ons archief berust, onder de
zeven altaren onzer kerk ook het «altare

sanctae crucis» vermeld wordt, herstellen

wij, om deze eerbiedwaardige overleve-
ring getrouw te blijven, in deze nis het
altaar van het heilig Kruis. In het lagere
gedeelte, waar niets van de schildering
overgebleven is als sporen van de ar-
chitecturale lijnen en van het altaarta-
pijt met afsluitingsrand, zullen de beel-
den geschilderd worden van Petrus,
Andreas, Helena, Koning Lodewijk en
Bernardus, heiligen, uitschitterend door
hunne liefde jegens het kruis van Jezus,
met dat van Venantius Fortunatus, den

beroemden dichter van het heilig Kruis.
Vóór de nis worde een eenvoudig

steenen altaar geplaatst, in welks «stipes))
de boom van het Paradijs ons herin-
nere aan de heerlijke legende van het
heilig Kruis, en in welks tabernakel ach-
ter ijzeren traliewerk onze heerlijke re-
liquie van het kruishout ter altijddurende
vereering veilig en toch zichtbaar be-
waard wordt. Eene brandende lamp zal

de geloovigen aan de tegenwoordigheid
van de heilige partikel herinneren.

Schildering van het koepelgewelf.



DE KERK. 57

~~dL~ctA!2~~:t jAt~~
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versierd

IJ schreven op bI. 43, dat het
een verheven en voor onze in-

richting zeer passend idee zou
zijn, onder het koepelgewelf,

met de .zeven gaven van den

heiligen Geest, een mozaïekvloer te leg-
gen met de voorstelling der zeven vak-
ken van wetenschap, de zeven eediscipli-
nae naturales)) die het trivium en qua-
drivium uitmaakten der middeleeuwen.

Ontwerp van mozaiekvloer voor het Priesterkoor.
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De hoogeerwaarde Kan. Goebbels is
onzen wensch tegemoetgekomen en heeft
reeds het plan ontworpen naar een ma-
nuscript van Herrad van Landesberg

(Hortus deliciarum) uit de twaalfde eeuw.
Men zie de reproductie van de prach-

tige teekening op de vorige bladzijde.

~~::::~~~R9nh ba~11oIbuc.~~~:~:::1
~ ban q9f ql!ilig Rnuis. ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EER waarschijnlijk werd het
altaar van het heilig Kruis
reeds opgericht in 1131, toen
Heriman, Embrico's zoon, een

kloosterling alhier, aan de kerk de par-
tikel gaf van het opschrift van het
Kr u i s, welke hij van Paus Innocentius
n ten geschenke had ontvangen.

Heriman had namelijk te Rome de zaak
van Eskill, Aartsbisschop van Lunden, in
Denemarken, bepleit, en wel met dit ge-
volg, dat de metropolitaan-zetel van Lun-
den hersteld, en Heri man zelf tot bis-
schop van Sleeswijk benoemd werd.

Gaarne verplaatsen wij ons naar Rol.:
duc in de eerste eeuw van zijn bestaan,
in den tijd, waar volgens de annalen,
de prediking der kruistochten (Annalcs
Rodenses p. 58) als met hemelsche kracht
overal door heel Germanje weerklonk,
eerst van de lippen van den diaken
Rodolf en later uit den mond van den

heiligen Bernardus, die beiden ook dit
1a nddoorreisden. Overal, zegt de
Kroniekschrijver. teekende het kruis de
borst der steeds in getal aangroeiende
krijgers, en een tiende gedeelte der bevol-
king schaarde zich onder de heilige banier.

Deze woorden, in verband met hd
feit, dat vele bewoners dezer streken vóor
hun vertrek naar Jerusalem hunne be-

zittingen aan de kerk van Rolduc ver-
maakten, wekken het vermoeden, dat
ook in de kerk van Rolduc het gloeiend
woord van Bernardus de harten ont-

vlamde tot den strijd voor het Kruis, en
eene schaar van ridders en krijgers, in
hunne schitterende wapenrusting, voor
het altaar des kruises bracht, om van
den gekruisigden Koning van den Gol-
gotha de overwinning over den vijand,
die Christus' graf onteerde, af te smee-
ken en het teeken des heils te aanvaar-
den.

De partikel van het opschrift des Krui-
ses bleef te Rolduc tot aan het einde der

vijftiende eeuw, toen zij spoorloos ver-
dween.

In 1663 ontving Rolduc de wonder-
dadige partikel van het heilig Kruis, die
tot het jaar 1650 te Hoydonck, bij Hel-
mond, in het klooster der Augustines-
sen, dat van de Abdij van Rolduc af-
hankelijk was, zich bevond. Bij de op-
heffing van het klooster kwam het in
het bezit van V rou we Agnes van Pol-
laert, laatste abdisse; na haar overlijden
in 1663 werd de heilige partikel,

"in ~~n 5iIn~tt~nh85g~n ing~5Iobn n~ff~n5
~~n gulbn ttinth m~f.~~n~ttOO5nan ltia--

manbn b8~ttin g~mittthf.",
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(zie het stuk van ons Archief 22 Oct.
1663) naar onze Abdij overgebracht;
zij bleef, hoog vereerd, in onze kerk tot
aan de Fransche omwenteling. Toen
viel de beroemde reliquie ten deel aan
een der kloosterheeren, Laurentius Wel-

ter, die ze naar de naburige kerk van
Waubach bracht, waar zij steeds het
voorwerp is der vurigste vereering.

----

HET ~'ONDER DER PARTIKEL

VAN HET

H. KRUIS TE HOYDONCK.

Het klooster van Hoydonck werd ge-
sticht in 1146, door een der Koorheeren
van Rolduc, met name Leo. In 1244
moest er eene nieuwe kerk gewijd wor-
den. De toenmalige bisschop van Luik,
Robertus, zond daartoe Bonifacius, bis-

schop van Lausanne, die om de vervol-
ging eeniger booswichten te ontwijken,
in het klooster ter Cameren, bij Brussel,
gevlucht was.

Een groot wonder gebeurde bij die
gelegenheid.

Wij laten hier de letterlijke vertaling-
volgen van het diploma, dat Bonifacius,
wiens gelukzalig verscheiden in het
aartsbisdom Mechelen, op den gen Fe-
bruari herdacht wordt, zelf heeft opge-
steld. (Zie W. Everts. Volksalmanak
voor Nederlandsche katholieken 1867).

nAan alle Christengeloovigen, die dit
schrijven zullen zien, wenscht Bonifacius,
door Gods Voorzienigheid weleer aan-
gesteld als bisschop van Lausanne, duur-
zaam heil in den Stichter onzes heils.

n Het zij bekend aan alle geloovige
Christenen, en mocht het ook aan de

ongeloovigen bekend worden (ter be-
schaming van de vijanden. des Kruises
van Christus en tot lof en eer van hen,

die zich beroemen op het Kruis van O.
H. Jezus Christus,) het wonder van Gods
barmhartige goedheid, dat O. H. Jezus
Christus zich gewaardigd heeft, te be-
werken in eene partikel van het Kruis-
hout Onzes Heeren, in het stift van de

vrouwen der orde van den H. Augus-
tinus, Hodunck genaamd, onder het bis-
dom van Luik, in het land van den

Hertog van Brabant, het jaar O. H.
1244 in de maand Augustus, op den
oktaafdag van den H. Augustinus.

c(Toen ik derwaarts gekomen was, om
eene kerk en twee altaren, ter liefde van

God en op verzoek van den Hoogwaar-
den Vader, Heer Robert, bisschop van
Luik, te wijden, zag ik er, onder vele
andere reliquieën van Heiligen, die mij
vertoond werden, een stuk hout, ter

lengte van een vinger, dat het stift ge-
loofde en bevestigde te zijn van het
Kruishout Onzes Heeren.

((Ik had eertijds te Lausanne gehoord
van den bisschop van Cevennes, die het
weder van een anderen vernomen had,
dat het hout van het Kruis Onzes Heeren,

als men het in het water legt, zinkt,
terwijl alle andere hout, van natuur, in
het water drijft. Hij verzekerde, dat hij
op die wijze proefondervindelijk zeker
was, een partikel van het H. Kruis des
Heeren te bezitten.

c(Daar ik mij deze proefneming van
den even genoemden bisschop herinner-
de, deed ik mij, bij 't zien van voor-
meld hout, een' beker met water, van

middelbare grootte, brengen, ten einde
eene dergelijke proeve te nemen.

«Daar stonden en zaten een groot ge-
tal kloosterzusters uit dat huis en eenige
andere religieuzen alsmede vele wereld-
lijke personen rondom mij, toen ik voor-
meld hout tusschen den duim en den

wijsvinger der rechterhand genomen
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hebbende, er driemaal het kruisteeken
mede boven den beker met water maak-

te, den Heer smeek ende in den naam
des Vaders en des Zoons en des Heili-

gen Geestes, dat Hij zich gewaardigen
mocht, ons te toonen, of dit stukje hout
van het H. Kruis Onzes Heeren was.

«Toen ik het in het water legde, daal-
de het terstond op den bodem neder,
als een steen. Nadat ik het met dezelf-

de vingers van den bodem des bekers
boven het water opgeheven had, vloei-
den er vele druppels dik bloed, welke
de een na den anderen op den bodem
des bekers nederdaalden, uit het onder-

ste gedeelte van datzelfde hout, wat alle
omstaanden en omzitten den zagen,

«Verbaasd bij het aanschouwen van
dit wonder, deed ik in der haast een

rein fteschje halen, om het vloeiende
bloed op te vangen. Daar echter, toen
men het fteschje bracht" het bloed opge-
houden had te vloeien, legde ik ten
tweeden male het hout in 't water; en

nadat het er uitgenomen was, vielen
er andermaal, doch minder dikke bloed-

druppels, af, die in het glazen fteschje op-
gevangen werden, Toen het vloeien op- -

hield, legde ik ten derden male hetzelf-
de hout in hetzelfde water; ik nam het
er vervolgens wederom uit, en de bloed-
druppels, die er ten derden male afvie-
len, werden in dezelfde ampul opgeno-
men.

«Dit ter tweede en derde reize van

het voormelde hout opgevangen bloed
wordt thans in een kristallen fteschje in het
bovengenoemde kloosterhuis bewaard.
Het water uit den beker, rood geverfd
door de druppels dik bloed, die bij de
eerste ophaling van het hout uit het wa-
er, er in gevallen waren, bevindt zich

in hetzelfde huis in een glazen ampul.
«Alvorens ik echter ten derden male

het hout in den beker legde, maakte ik
met hetzelfde hout een kruis boven het

water des bekers, en er verscheen op
den bodem een rood kruis, dat de Pri-
orin des hui zes en vele anderen der om-

staanden en omzittenden gezien hebben.
«Zekere aanzienlijke wereldlijke vrou-

we, Hildegondis genaamd van W ulff-
sombeke, dit kruis eveneens ziende,

werd als waanzinnig. Op den bodem
van den beker vertoonden zich bloed-

druppels, die zich, naar de verklaring der
kloostervrouwen, daar vroeger nooit ver-
toond hebben Naderhand heb ik den
beker in een anderen beker met water

uitgespoeld; en na deze afwassching, en
na het verdwijnen der bloedkleur, dron-
ken velen van dat water, die verklaard

hebben, dat het eenen honingzoeten
smaak had.

«Een van de kloostervrouwen en an-

deren hebben er van gedronken, en ook
de bovengemelde Hildegondis, die daar-
door van eene ziekte genezen werd,
waaraan zij sedert drie jaren leed, en
welke noch door geneesheeren, noch
door geneesmiddelen kon verdreven
worden, gelijk zij zelf mij verhaald heeft,
den vijfden dag na deze gebeurtenis.

«Op den vierden dag,» (t. w. na deze
gebeurtenis,) «den vooravond van O. L.
Vrouw Geboorte, heb ik, na de Mis ge-
lezen te hebben, met geheel het vóór
mij neergezeten convent, eerst de alge-
meene schuldbelijdenis en de daarop
volgende kwijtscheldings-gebeden ge-
sproken, en daarna O. H. Jezus Chris-
tus gesmeekt, dat Hij zich gewaardigen
mocht tot lof en eer van zijnen Naam,
ons eenig kenteeken van zijnen wil om-
trent het voormeld hout te geven.

«Nadat men dus den meergemelden
beker met water gebracht had, maakte
ik driemaal het teek en des kruises, on-
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der aanroeping van den Vader en den
Zoon en den H. Geest; en toen ik ver-

volgens het hout in het water legde,
zonk het terstond op den bodem. Ik
nam het er uit, en alstoen vielen er

weder bloeddruppels af, die bij het
vorige bloed in het kristallen fleschje
werden opgevangen.

ccEn zoo gebeurde het ten tweeden en
ten derden male, wat ik met eigen 00-
gen gezien heb, evenals al het volk en
Frater Henricus van Averbode, een

priester, die de kristallen ampul vast-
hield, waarin de bloeddruppel tot drie-
maal toe opgenomen werd, telkens wan-
neer ik het hout in het water leî en het

er weer uitnam, gelijk hierboven ver-
haald is. Deze voormelde priester bezit
een stuk zijde, dat hij mij geheel blank
overhandigde en dat rood geverfd 1S
van het aan mijne vingers klevende bloed.

ccArnulphus, ridder van Stakenbroeck,
was daar ook aanwezig, benevens zijne
echtgenoote, welke ook reeds getuige
geweest was van het eerste wonder, in .

al zijne bijzonderheden. Er waren ook
vele andere leeken. Toen ik met een

scherp mes in het voormelde, buitenge~
woon harde hout sneed, viel er een zeer

klein, door het gevoel of het gezicht
schier niet waarneembaar deeltje af, zwart,
zooals het hout zelf zwart is, hoewel op
zekere plaats wit.

ccDaar ik evenwel twijfelde of dit ui-
terst geringe deeltje van voormeld hout
was, deed ik het in het water, en het

zonk op den bodem; en toen ik het er
uit nam en tusschen mijne vingers wreef,
werden deze rood van bloed.

celk lei dit splintertje in de kristallen
ampul, waar het bloed in opgevangen
was, en het bleef kleven tegen het bin-
nenste van het kristallen fleschje, alwaar
het terstond in bloedkleur overging, wat
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ik zelf en alle toeschouwers gezien heb-
ben. Toen hield ik het fleschje in schui-
ne richting naar het splintertje toe, zoo-
dat dit, door het bloed aangeraakt, on-
der het bloed bleef in dezelfde kristallen

ampul.
ccDit heb ik, op verzoek van meerge-

meld convent en van eene menigte an-
dere menschen (ccaliorum plurimorum)))
in schrift opgesteld tot eer en glorie
van O. H. Jezus Christus, tot heil der
geloovigen, ter beschaming der onge-
loovigen en ter bevestiging van het hei-
lig Christelijk geloof.

(eEn ik heb er mijn zegel aangehecht,
ter verheerlijking van het levendmakend
Hout des Kruises, waaraan ons heil en

leven, O. H. Jezus Christus, gehangen
heeft. Hem zij eer, en ons met Hem
de zaligheid en het leven, door Hem in
de eeuwige vreugde, door alle eeuwen
der eeuwen! Amen.))

Onder het afschrift van dit diploma,
afschrift uit het begin der Ite eeuw be-
rustend in ons archief, bevindt zich de

eigenhandige attestatie van den Abt
Mathias de Amezaga: .

EGO INFRASCRIPTVS ATTESTOR ET

FIDEM F ACIO, ME VIDISSE HVIVS AT-
TESTATIONIS ORIGINALE, SCRIPTVM IN
PERGAME\'O ET EXINDE DEPENDENTE

SIGILLO IN CERA VIRIDI, LOV ANII, IN

ABBATIA S. GERTRVDIS, QVAE EX HOC
LIGNO S. CRVCIS EX HOYDONCK CON-
FITETVR HABERE PARTICVLAM ET

ORIGINALEM ATTESTATIONEM, QVAM
VIDI IBIDEM HOSPITANS 27 MARTII
ANNO 1665. IN QVORVM FIDEM HAEC
SCRIPSI FT SVBSCRIPSI.

(GET.) M. DE AMEZAGA
ABBAS RODENSIS.

Bene vertaling van het diploma vinden
wij reeds in (eOudheden en Gestichten van
de bisschoppelijke stadt en Meyerye van
's Hertogenbosch.)) Leiden I742, bladz.
602 - 608. 9 .
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De partikel van het heilig Kruis heeft
eene lengte van 5 duim op eene breedte
van 8 streep en eene dikte van 5 streep;
ze is gevat in een verguld zilveren kruis,
dat hoogst waarschijnlijk (behalve het
later bijgevoegde aanhangsel) uit de 13de
eeuw afkomstig is.

De tegenwoordige reliquie is, - vol-
gens het authentiek stuk van 1844, ge-
teekend door den toenmaligen Vicaris-
Generaal van het Aartsbisdom van

Mechelen, P. Corten -, afkomstig uit
het diocees van Gent en werd in 1850
aan het Seminarie van Rolduc door
den weleerwaarden Heer C. H. Caers,

priester uit het diocees van Mechelen,
ten geschenke gegeven.

In het jaar 1875 werd deze partikel

geplaatst in een nieuw reliquiarium, dat,
in navolging van het oorspronkelijke

" reliquaire van Hoydonck bewerkt, door
den hoogeerw. Heer Kan. J. Deutz, Deken
van Kerkrade, destijds leeraar aan onze
Scholen, aan de Inrichting gegeven werd.

Het inschrift luidt:

Exilit antiqua anllssa cru ce
Rh 0 dar e ce n ti.

De reliquie van het heilig Kruis te Waubach.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ I :o~ ~~Iiqui~iin{r~ttl} Lfnda.~~~ I

I~
~I . . &
~~+~~+,++++q:?+\?++W+Wq:,+~,+,++'+,~+~~~+~

R is geen twijfel, dat bij de
plechtige consecratie der crypte,
op den 13denDecember 1108,
aanzienlijke reliquieën der hei-

lige Lucia, op wier feest de kerkwijding
plaats had, in het hoofdaltaar geborgen
werden en dat van dien tijd de groote

vereering dezer heilige martelaresse in
de Abdij en omstreken dagteekent.

Verschillende stukken van ons Archief

leggen van deze groote vereering on-
wederlegbare getuigenis af.

In het jaar 1209 werd met vele ande-
re eene re1iquie der heilige Lucia ge-

legd in het altaar, dat in het midden
van den westelijken muur, onder den
toren, ter eere van den Prins der A pos-

telen opgericht werd.
Een document van 11 November 1361

(afschrift op papier, 18deeeuw) spreekt
van den aankoop eener jaarlijksche rente
ten behoeve van den beneficiant "fnnf
Irudën elbtt!i Irntt ~nt!Iignttgonfttaunn Irt!

ht!nnn Irntt Rttoigf. in Irnmfnlhnn @oit,-

~ut!!i fbif.."

In 1565 verklaart abt Joh. Wormbs,
dat de «capella S. Luciae)), in onze
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kerk gelegen, een waar beneficie is, met
jaarlijksche inkomsten tot een bedrag
van 24 daalders.

Den 6denSeptember 1647 had de con-
secratie plaats van het altaar aan de
H. Lucia toegewijd, door den Wijbis-
schop en Vicaris Generaal van Luik,
Richard Paulistravius. Den 14den Mei
1670 werd een overeenkomst geteekend
door den abt van Rolduc en Lennerdt

Graff, goudsmid te Aken, over het ver-
vaardigen van een zilveren borstbeeld
der H. Lucia. Lennerdt Graff verklaart,

op zich genomen te hebben nfu n~ttf~tt-

f.ig~n ~in ,iIh~ttn~, :Bttuff.hiIf.b~tt :ij. Lru-
da~ in bh~nfgttoij~j in g~tnicgf galbnbf
nng~f~gtt '4 ab '5 ponb fiIh~tt, ... nadJ

b~ttanij golf! g~madJbn mob~II.n Hij krijgt

nnott î~b~ttlof., fiIh~tt, aan macg~ttlogn Fin

Kopff.nch.n Daar hij zelf het noodige
zilver niet bezorgen kan, zoo heeft de
abt hem n!U f~lhigFm~nbf. laij~n uh~ttfa-

. gl~n ~in gunb~ttf.unb adJf.fig 1q~idJff.gal~tt
in fttanf.fiificg~n fp~d~hu,t welke hij ver-

klaart ontvangen te hebben. (Beide
stukken oorsp. op papier).

Den Iden April 1677, wordt op ver--
zoek van den abt van Rolduc, het an-
niversarium der consecratie van het al-

taar van Sint Lucia verplaatst op den
Zondag voor Maria Geboorte door Jo-
hannes Antonius Blavier, Wijbisschop
van Luik. Den 12denJuni van hetzelfde
jaar keurt Paus lnnocentius XI de Broe-
derschap van de H. Lucia goed en ver-

leent rijke aflaten op haren fe~stdag en
op verscheidene andere dagen. Het oor-
spronkelijke stuk op perkament «sub
annulo piscatoris)) berust in het Archief.

Een bidprentje van 1758, de proces-
sies voorstellend, die ter vrome vereering
der heilige Maagd en Martelaresse van
alle kanten van ons gewest naar Rol-

duc heentrokken, geeft eene opsom-
ming der aflaten, verleend aan de leden
der Broederschap van de H. Lucia. \;Vij
laten den tekst in de eigenaardige taal
van het oorspronkelijke stuk hier vol-
gen

v ~tt!~iegni& b~tt f-[hlä&j !u n~ttbi~n~n

non aII~n b~unn ,0 in b~tt f-[hf.~Q~nalo,...

httab~ fU egtt~n b~tt gL Cjongfttau unb

illättfQttin Lrudaj ~iun h~,onb~tt~ 2afttO...
nin tnibl?tt bi~ g~fägttIicg~n Kttankg~ibn

b~tt ttofg~n 1qugttj :@~,fj ~f(. aufg~tticgb...
hn :BttUb~ttMgaff ~inn~ttbihd ,FQnb.

ett,bn, n~ttbi~n~nV oIIhomm~n~nf-[hlä~

am <5ag~ ba ,i~ ,ieg ~inMgtt~ih~n Ia,s~nj
tn~nn si~ nacg gdgan~tt tt~umüf.ig~n13~icgf.

bh g~iL Oommunion ~mpfang~n.
2itn~ibns n~ttbiFunn si~ V oIIkomm~n

f-[hlä& am I1~sf b~tt gRiL Lrudaj hn '5
D~crmhttis; si~hn-j,ägttig~n samf 7 Qua...

bttag~unn fIhlä~j am Id~hn ponnfag nott

b~tt I1ashnj Quinquag~sima g~nannf.; am

2pngsfmontagj am I1~sf b~tt gL f-[nnaj

unb am .sonntag nott illatti'ä @~hutttg!

tn~n si~ j,~b~smagl g~m~Ibbtt f-[hbQ~nj

Kittcg ob~tt aap~II~ b~tt g~iL illatttQttin

h~sucg~nj tt~umüfgig hRiîgt~nj aommunid-

tt~nj unb @of.f. anbäcgf.ig h~fbn fütt 13~...

h~gttung b~tt .sünb~ttj V ~tt~inigungOgttisf-
Iicg~tt I1üttShn unb 20bnfat~nj f-[uf~'"

tt~ufung b~tt K~tf~tt~Q~nj unb ettgiigung

rr~tt Kittîg~n.

Dttif.t~ns hiinn~n si~ 60 <5ag f-[Iha~

n~ttbi~n~nj 50 o1ft si~ b~m f-[mpf. b~tt g.
ill~~~~n, orr~tt anb~ttn Kittcg~nbi~nsf~n in

g~baîgt~tt Kittîg~n ob~tt aap~II~n h~itno-

gunn; 50 o1ft si~ ~iunm f-[ttm~n h~g~tth~tt...

g~n j~tniscg~n I1~inb~n b~n I1tti~b madJ~n!

ob~ttba~u g~If~n; 50 o1ff si~ ~in~ Lr~idJ~
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!um ErgttiibniijbrglrQhn; brQ ::@ttocrijio..

nrnj so mit. @uf,grissrn Itrtt Obrttn gr..

scgrgrnj sirg rinfinItrn; so offf. sir Itas
gocgw. f'acttamrnf, Itrs f-fIf.atts brQ ::@tto..

crijionrnj oItrtt wrnn rtt !u Rttancnrn gr..

f.ttagrn wittIt j brglFQhnj oItrtt falls sir ortt..

ginItrttf. srQrnj !um grwiignIicgrn @Iocnrn..
2Iricgrn rinmagI Itas Vat.f.rtt unMtt unIt

€ngIiscgrn @ttuij bFf.f,rn; so off. sir 5
Vaf.htt unsrtt samf €ngIiscgrn @ttuij

brf.hn fütt Itir srrlrn Itrtt abgrsf.ottbrmn

illit.bttüItrtt unIt illitscgwrsf.rttn; so sir

rimn f'ünItrtt auf Itrn ttrcghn mrg Itrs

I}riIs bttingrn; Itir unwiijrnItr Itir @rboff

@oHrsj unIt was !um I}rQI nof.gwrnItigj
Irgttrnj oItrtt rinigrs anItrtt mrttcn Itrtt
Irirbr oItrtt Itrtt f-fnItacgf. ortttticghn.

€nItIicg orttItirnrn sir ooInommrnf-fbläij

in igttrm f'httbr..f'f.ünItlFinj wan sir nad!
.ttrumuf.giggrfgamtt gl.Ericgf Ith gl. Gom..

. munion rmpfangrnj oItrtt wofrttn sir Itirsrs

nirgf. hiinnrnj ItFO :Qagmrn arsu - mit
Itrm (DunIt oItrtr wrnigshns mit Itrm I}rttf...

!rn anItäd!f.ig unIt ttrumuf,gig anttuffrn.

f-facgrnj grItttuckf.a. (D. 11. illuIlrttj
EucgIttt. \758.

In een zeer beschadigd concept op pa-
pier van IJ Mei 1678, verklaart de abt
Petrus van der Steegh, dat een klein
stukje van de reliquie afgenomen is en
ten geschenke gegeven aan Thumas
Stapleson, en beschrijft hij de reliquie van
de H. Lucia, als hij getuigt, dat «in
onze kerk bewaard wordt eene partikel

van den hegilien schedel der H. Maagd
en Martelares, van eene aanzienlijke

lengte, «ad longitudinem unius digiti»
en dat deze reliquie aan de Abdij ge-
geven' is geworden door een beroemd

en vroom Inwoner van Keulen, \Vilhel-
mus Friessen.

Deze vurige vereering der heilige
Lucia duurde tot aan de Fransche Om-

wenteling.
Bij het beschrijven van de middel-

eeuwsche merkwaardigheden der oude
abdijkerk kunnen wij ons niet weerhou-
den onzen weemoed uit te spreken over
het verlies van de schatten, die eens de
kerk versierden. Altaren, beelden, altaar-

sieraden, gouden en lilveren vaatwerk,
misgewaden. het levenslange werk van
menig kunstenaar in de kloosterpij, of
het vrome tijdverdrijf van adellijke jonk-
vrouwen, alles is verdwenen, alles ver-
slonden in den maalstroum der omwen-

telingen!
Zoo is elk heiligdom een beeld en

bewijs tevens vande beschavende macht
der ware Kerk.

Zoolang de zon der waarheid een
land beschijnt, ontluiken onder hare
weldoende stralen duizenden bloemen der

kunst in de rijkste schakeeringen. De
Christen, door den gloed der waarheid
in geestdrift ontvlamd, grijpt naar alle
stoffen der natuur, om het verheven ge-
voel, dat zijne ziel beheerscht, te ver-

.zinlijken; hout en steen, goud en zilver,
zijde en fluweel vertolken de bede zijns
harten, en de kerk, waar zijn God in
woont en troont, waar hij, het schepsel,
knielt en bidt en peinst en weent, en
juicht, wordt een verheven lust-warande,
waarin, door de wondervolle scheppin-
gen der kunst, een lentebloei heerscht,
zoo één en toch zoo verscheiden als de

duizend gevoelens der ééne ziel, om God,
de zon van alle waarheid en leven, te

eeren en te prijzen. Maar wee, wanneer
de duistere wolken der dwaling opsti}.
gen en de orkaan der omwenteling over
den rijk begroeiden lusthof in woeste
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vaart zijne vernieling slingert! Alle bloe-
men zijn verflenst, alle stengels zijn ge-
knakt! Het paradijs ligt verwoest, in de
akelige woestenij heerscht de dood, en
elke levenskiem is vertrapt en verdord.

Maar de dwaling heeft haar tijd en
hare grenzen. Wanneer de mensch zijn
hoogmoed en eigen waan aflegt en bij
het erkennen van eigen zwakheid, weer
hoopvol het oog richt op de Kerk, de
veilige vuurbaak op de zee der wereld,
dan keert de zon met haar licht en

warmte weder, die de woestijn doet her-
leven en alles groeien en bloeien onder
hare stralen.

Uitgeplunderd, naakt en letterlijk van
alles, ook van het allernoodzakelijkste
beroofd, kwam de kerk in r830 onder
het bisdom van Luik, in r843, onder
het bestuur van het pas opgerichte se-
minarie van het bisdom Roermond.

Volgens menschelijke berekening kon
geen ongunstiger lot haar treffen; het
seminarie toch van Rolduc, van alle

bezitting verstoken, kon slechts met
moeite in de noodzakelijke behoeften
der school voorzien.

Maar de liefde is machtig, de liefde
is rijk.

Een halve eeuw is verstreken; en niet

alleen is de kerk in hare oorspronkelijke
vormen herbouwd en met de heerlijkste
tafereelen op muur-en gewelfvakken
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versierd, maar zij bevat tevens menig
sieraad, dat spreekt van het geloof, van
de liefde en dankbaarheid der jeugdige
bevolking~

Daar rijzen, wij meldden het reeds,
naast het hoofdaltaar, de altaren van

het H. Hart, van de H. Maagd, van den
H. Jozef, den H. Aloysius; daar schit-

teren in het smeltend geheimzinnige
licht der geschilderde koorvensters de

heilige Geheimen der Moedermaagd;
daar staat de priester met zijne bedie-
naren, op de hooge feestdagen, uitge-
dost in de wijde misgewaden, waarop
de beelden der beschermheiligen van
Rolduc in keurig borduurwerk geschil-
derd zijn; daar galmen door de oude
gewelven de machtige tonen van een
orgel, dat met de beste in ons land kan
wedijveren; daar hangen in donkerrood
fluweel de rijkbestikte banieren der Con-
gregaties; daar vereenigen zich in de
schoone bidkapel de leden der drie
Congregaties en bidden vóór de reli-
quieën van hunne Patronen, Aloysius en

Joannes Berchmans. .
Wij weiden niet verder uit en beper-

ken ons ten slotte tot twee merkwaar-

dige feiten: het overbrengen van het
lichaam der heilige Daphne uit de Cata-
comben naar Rolduc en de aanleiding tot
het aanleggen van het kleine kerkhof te
Rolduc.

----
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IE der talrijke leerlingen, die
te Rolduc hunne opvoeding
genoten hebben, herinnert zich

niet met levendige belangstel-
ling den naam der heilige Martelares,
wier heilig gebeente in zijn geheel, zoo-
als dit in de catacomben van Praetex-

tatus gevonden werd, door Gods liefde-
. volle voorzienigheid naar Rolduc werd

overgebracht? vVie hunner heeft de
heilige Daphne, in zijn nood ,naar ziel
of lichaam, niet met onbegrensd ver-
trouwen aangeroepen en denkt niet met
dankbaarheid terug aan de persoonlijke,
door hare machtige voorspraak verkre-
gen gunsten en genaden? En de In-

richting zelve, hoe vaak verheugde zij
zich niet in de zichtbare bescherming
der Heilige bij dreigende gevaren en
mocht zij het danklied aanheffen Haar
ter eere, wier machtige hand alle onheil
afwendde, alle zegeningen over het Haar
toevertrouwde gesticht deed nederdalen?-

Het zal daarom den lezer welkom

zijn, het heuglijk feit van de schenking
en overbrenging van het (heilig lichaam))
te vernemen, zooals wij het verhaald
vinden in ((Kersten, journal historique
et littéralreJJ, deel 14, bladzijde 411.

Het was op een Zondag van 't jaar 1847, den

245ten October, dat het Seminarie Rolduc verrijkt
werd met .een corpus sanctum, hetwelk pas uit de

catacomben van Rome was opgegraven. Wij laten
eenige bijzonderheden betreffende deze heuglijke
gebeurtenis volgen:

In het jaar 1846 werd Rolduc bezocht door een

reiziger, die zich door zijne hoogst beschaafde en
deftige manieren onderscheidde en die volstrekt on-

bekend wenschte te blijven. Hij vertoefde er slechts

korten tijd en dacht aanvankelijk niet meer weder

te keeren; doch of het toe te schrijven was aan

de aantrekkelijkheid der streek, of aan de hartelij-
ke ontvangst, hem bereid, of wellicht aan beide,

zeker is het, dat de reiziger, acht dagen later te-
rugkwam en men toen ontdekte, wie hij was:
deze hooge bezoeker, tot nog toe onbekend, was

niemand anders dan prins ]ulills Cesar de Rospi-
gliosi, later commandant van de burgerwacht te
Rome. - Het toeval wilde, dat Mr. Bogaers, pro-
fessor aan het Seminarie van Roermond, zich te

Rolduc bevond en getuige was van het hartelij-
ke afscheid des prinsen. Dit gaf hem den moed
om den vorstelijken persoon bij gelegenIleid van
zijn bezoek aan Rome, zijne opwachting te maken.

Bij het hooren van den naam van Rolduc vroeg
de prins aanstonds allerminzaamst, op welke wijze

hij zijne vermeende verplichtingen aan dat gesticht
zou kunnen nakomen; waarop de profé'ssor als zijn
gevoelen te kennen gaf, dat hij voorzeker zijn aan-

denken niet beter zou kunnen vereeuwigen, dan
door het schenken van eene voorname reliquie. Ik
zal er aan denken, antwoordde de prins. Eenige

dagen later kwam hij den professor een tegenbe-
zoek brengen en hem eene reliquieënkast, waarin

het geheele gebeente en een gedeelte van het bloed

van de H. Daphne zich bevonden, ten geschenke
aanbieden. 1) De prins had deze kostbare overblijf-
selen op uitdrukkelijk bevel van den 'H. Vader ver-

kregen. De ontdekking en uitgraving van het cor-
pus sanctum had den sden] anuari van hetzelfde
jaar plaats gehad, zooals het authentieke bewijsstuk

getuigt. De naam der heilige was op een grafsteen
gegrift en het bloed lag naast het lichaam in een

fiool. Het geheel draagt de handteekening en het
zegel van den opzichter der pauselijke sacristie,

Mgr. CastelIani, bisschop van Porphyra, en Z. D. H.
alsook Dr. Faylor, was zoo goed verdere en meer
omstandige inlichtingen te verschaffen.

Rolduc was dus in bezit gekomen van het lichaam
eener heilige uit de eerste eeuwen; er bleef slechts

over het waardig te ontvangen. Mgr. Paradis wilde
daarom de plechtigheid der ontvangst met zijne
hooge tegenwoordigheid opluisteren. Eene ontelbare

menigte was van alle kanten samengestroomd; de
geestelijkheid van alle omliggende plaatsen, en alle

I) Daphne is een Grieksch woord, dat I a u ri er beteekent.
De Latijnsche benaming zou zijn Laura, welke naam vol..
strekt niet onbekend is.
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leeraren en leerlingen van Rolduc omringden den
kerkvoogd in de ruime kerk van Kerkrade. Ten

aanschouwe van die geheele vergadering.. gaf Mr.
Bogaers zijn heiligen schat aan Mgr. Peters, Direc-
teur van Rolduc over, met de woorden: «Ik acht

mij gelukkig U namens Zijne ExceJlentie den prins
de Rospigliosi, het lichaam met een gedeelte van

het bloed van de H. Daphne, maagd en martela-
res, te kunnen overhandigen. Moge het voor het
Seminarie Rolduc het onderpand zijn van eene
steeds toenemende welvaart, en voor de geloovigen

dezer schoone streek een voorwerp van gedurige
vereering en eene bron van alle zegeningen!})

De Directeur antwoordde met verheffing van
stem: «En ik, Professor, ben gelukkig het voor ons
geliefd Rolduc in ontvangst te nemen, en u hier
openlijk dank te kunnen betuigen. Sedert Rolduc
onder de hoede staat van onzen welbeminden bis-

schop, hier tegenwoordig, zijn ons zeer vele giften
gedaan; doch deze overtreft alle.- Onze dankbaarheid

is dan oak grenzenloos; gelijk de prijs van het ge-
schenk, dat gij ons brengt. onschatbaar is. \Vare
iets bij machte haar te verhoogen, dan zou het de

naam zijn van Pius IX en van prins de Rospiglio-
si, alsook de hand van hem, die het ons aanbiedt.»

Na deze woorden werd de antiphoon «Veni spon-

sa Christi» aangeheven en begaf men zich in pro-
cessie naar het Seminarie Rolduc. Op dat oogen-

blik weergalmde allerwege het klokkengelui, terwijl
de opgewekte tonen der muziek en de blijde ge-
zangen, zich mengend met de gebeden der menigte,
door het luichtruim weerklonken.

Men stelle zich eene proces.sie voor van duizen-

den personen van iederen leeftijd, van iedere kunne
en alle standen, die daar tusschen twee onafzien-

bare rijen toeschouwers voortschrijdt! Over de ge-
heele lengte van den stoet zag men ontelbare ba-

nieren wapperen; bijzonder echter viel in het oog
het vaandel, dat de heilige overblijfselen onmiddellijk
voorafging. Het droeg den naam van de heilige en
en gaf een regenboog te aanschouwen met de woor-

den: Q u a s i arc u s r e f u I gen sin ter neb u I a s
g lor i a e, - gelijk de regenboog schittert tusschen de
glanzende wolken - en beneden een rozenboom,

waar omheen geschreven stond: E t q u a s i f1 0 s
ro s aru m in die b us v ern i s, - en gelijk bloeien-
de rozen in de dagen der lente. -- Door een geluk-

kig toeval geeft de latijnsche tekst, letterlijk Keno-
men uit het boek Ecc1i. 50, 8, nauwkeurig den da-
tum aan van het jaar der overbrenging.

Op het oogenblik, dat de stoet den drempel der
kerk van Rolduc overschreed, weerklonk een twee-

de salvo in de verte. In de kerk gekomen, opende
de bisschop de reliquieënkast. Plechtig oogenblik I
Met luider stemme las de kerkvoogd de bewijs-

stukken voor, verbrak de zegels, en heel het volk
herhaalde tot driemaal toe en in verschillende ta-

len: Heilige Daphne, bid voor ons. De begeestering
bereikte haar toppunt, toen men een der voornaam-

ste beenderen alsmede de fiool, die een gedeelte
van het bloed der heilige bevatte, aan aller blikken
vertoonde. Een der leeraren der inrichting hield
eene keurige redevoering, op de gebeurtenis toe-

passelijk, waarin hij tot tekstwoorden gekozen had:
Custodit Dominus oss a justorum, et unum ex his
non conteretur.

Toen deze geëindigd was, hief de bisschop plecht-
statig het Te Deum aan, voortgezet door duizenden
stemmen; en zoo werd letterlijk aan de uitnoodi-

ging van den psalmist gevolg gegeven: Looft den
Heer in Zijne heiligen. Laudate Dominum in sanc-
tis ejus. De heilige geestdrift van het volk is zoo
groot, dat men er tegenwoordig van spreekt den
naam van de heilige bij het doopsel te geven: het
zij zoo! Dit is ook nog eene manier om den Heer
in Zijne heiligen te loven. Laudate Dominum in
sanctis ejus.

Bij gelegenheid van het veertigjarig
priesterfeest van Mgr. W. Everts, Di-
recteur der Inrichting, werd den hoogst-
verdienstelijken priester eene door Dr.
Cuypers ontworpen teekening aangebo-
den van een heerlijk, in koper uit te
voeren, reliquiarium. Het nieuwe reli-
quieënschrijn is een geschenk van de leer-
aren en leerlingen van het gesticht.

Op Zondag, IS November, werd het
heilig gebeente plechtig in dit reliquieën-
schrijn neergelegd.

Reliquiarium der H. Daphne.
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In r897 vierde Rolduc, tegelijk met
het vijfentwintigjarig bestaan van de
Hoogere Burgerschool, de vijftigjarige
herinnering van het overbrengen van
het ((corpus sanctum)). De pontificale
hoogmis werd gehouden door Z. D. H.
den Aartsbisschop van Utrecht, lVlgr.
Henricus van de Wetering, waarna het
Te Deum, tot dankzegging voor de vele
genaden, verkregen door de H. Marte-

lares, plechtig gezongen werd.
Op aanvrage van den Directeur der

inrichting heeft Paus Leo XIII een jaar-
lijkschen vollen aflaat verleent op 23
October - consuetis conditionibus - en

een aflaat van 3°0 dagen dagelijks een-
maal te verdienen door allen die met

een berouwvol en godvruchtig hart
bij de reliquie der H. Daphne zullen
bidden.

x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x~
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)1' het jaar r870 werden de
enkele leerlingen, die de dood
aan onze zorgen en liefde ont-
rukte, op het parochiale kerk-

hof te Kerkrade ter aarde besteld. Sedert

dat jaar rusten onze dierbare afgestor-
venen, leeraren, leerlingen en dienstb()-
den, in de nabijheid van het gesticht, in
de schaduw der cypressen, wier donkere
toppen zich hoog verheffen op het lang-
werpig vierkant van den kleinen gods-
akker, in het noordelijk gedeelte van den
tuin. Daar, binnen de enge met klimop
begroeide muren, rusten in den Heer,
onder de bloemige graszode, de afge-
storven leeraren, de \iVeleerwaarde Zeer-

geleerde Heeren Petrus en Gerardus Slits,
Frans Ramaekers en Jozef Lienaerts, en
de diep betreurde leerlingen, wier namen
op de kleine grafsteenen, die hunne rust-
plaats aanduiden, vermeld staan.

Op dit. klei ne kerkhof werd ook, zoo-
als wij later zullen mededeelen, het stof-

felijk overblijfsel bijgezet van den Hoog-
eerwaarden en diepbetreurden Directeur
Mgr. \iV. Everts, om in de schaduw van
zij n Rolduc, en te midden zijner te vroeg
ontslapen medewerkers en leerli ngen,

den dag der verrijzenis af te wachten.

I~ den achtergrond der grafkapel,
onder de in wit zandsteen gebeitelde
voorstelling van den ~ekruiste met zijne
goddelijke Moeder en beminden leerling,
lezen wij het opschift:

AAN DE NAGEDACHTENIS

VAN HUN GELIEFDEN EENIGEN ZOON

JOHAN VAN WEEDE
GEB. TE ALKMAAR 22 JULI r857

OVERLEDEN TE AKEN 15 JULI I87~
EN HET EERST OP DEZEN GODSAKKER TER,
AARDE BESTELD, HEBBEN DIEPBEDROEFDE
OUDERS DIT GEDENKTEEKEN GEWIJD.

""-

Bij gelegenheid van het overlijden van
dezen jeugdigen leerling werd de Joan-
nes-klok gegoten. Zij draagt tot op-
schrift:

D.D.

Joës van Weede et Jacoba van
Wa a s con i. A lcm a r i e n s e s.

en op den anderen kant:
Dulcis nat i Dant Ca usa tristes

genitores Dicorque Johannes.

Diepbedroefde ouders hebben mij ten
geschenke gegeven om wille van hun
dierbaren zoon en Johannes is mijn naam.

Tot blijvende herinnering aan den dier-
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baren ontslapene, halen wij hier de blad-
zijden aan, die wij kort na zijn dood
aan zijne nagedachtenis wijdden.

DE JOHANNES-KLOK TE ROLDUC.

In het. voorjaar van 1869 belde een elfjarig knaap-
je bij den pastoor van Alkmaar aan, om hem zijn

Kerkhof van Rolduc.

afscheidsgroet te brengen. Na een kort en hartelijk
onderhoud, knielde hij neder, zeggende: «Vader,
geef mij den zegen, opdat ik den wil van God in
alles getrouw moge volbrengen.»

«De goede Jesus, Zijne Moeder, en uw bescherm-
\ heilige Johannes begeleiden u, mijn dierbaar kind!»

sprak de priester bewogen door dat blijk van kin-
derlijk geloof. «De vrede en de zegen van den Al-
machtige dale over u neder en blijve steeds op u
rusten.» En Johan stoomde blij te moede, vergezeld
van zijne ouders, naar zijn nieuwe verblijfplaats.

Gelukkig Rolduc, dat binnen zijne muren een
engel mocht huisvesten!

Een engel! Zoo lieflijk immers waren de zachte
trekken van zijn eenigszins bleek gelaat, zoo inne-
mend zijn vriendelijke glimlach en de vroolijke blik
zijner oogen.

Gelijk de zon met hare gouden stralen het wolkje,
dat haar voorbij drij ft, doordringt en verguldt, zoo
straalde de bovennatuurlijke glans van de onschul-

dige ziel des jongelings door al zijne gelaatstrekken.
Altijd even tevreden en gelukkig, altijd even rl'tin-
zaam en toegeeflijk jegens zijne makkers, even kin-
derlijk onderdanig aan zijne oversten, bracht
hij in ongestoorde vreugde het eerste jaar door. In
dat argeloos spelend kind vermoedde wellicht nie-
mand den diepen ernst van een rijperen leeftijd en
den ijver van een apostel; en toch, reeds toen werk-
te hij o,nvermoeid aan de bekeering eener ziel, die
hem dierbaar was. Maar gij, die met hem uwe
speeluren doorbracht, zaagt gij dan niet, hoe hij el-
ken middag, wanneer gij ter speelplaats spoe?det,
ongemerkt de koordeur der kerk binnensloop en
op de trappen van het hoogaltaar nederknielde?
Daar, in de ongestoorde, geheimnisvolle stilte des.
heiligdoms, dacht hij aan haar, van wie hij, de
eenig overgebleven zoon, geheel het geluk, geheel
de vreugde uitmaakte; aan haar, die hem zoo on-
schuldig, zoo vroom had weten op te voeden, of-
schoon zij zelve, helaas! geen kind der ware Kerk

IQ
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was. Daarom verliet hij op dat uur zijne spelende

makkers; daarom vouwde hij zoo smeekend zijne
teedere handen, verhief hij zoo geloovig zijne oogen
tot het tabernakel en bad hij zoo kinderlijk en vu-

rig: 0 goede Jesus, ontferm U toch over mijne
dierbare Moeder! zij bemint mij zoo teeder en is
zoo ver van U verwijderd! Leer haar U en Uwe

goedheid kennen, al was het ten koste van mijn
leven, dat ik U gaarne ten offer aanbied.»

De Engelen brachten den kelk des jeugdigen
offeraars, omkranst met de rozen zijner dagelijksche
beden, voor God; en beangst, of soms een aardsche

smet op de sneeuwwitte blaadjes dier pas ontloken
lelie mocht vallen, baden zij Hem het onschuldig

kind in hun gezelschap op te nemen. God nam
het offer aan en verhoorde die bede. Langzaam

ondermijnde eene kwijnende ziekte zijn zwak lichaams-
gestel. Zijne zorgvolle ouders namen hem mede
naar het naburige Aken; daar werd het offer vol-
bracht. O! wie u daar gezien heeft uitgestrekt op

uwe lijdenssponde, met uw doodsbleek gelaat, waar-
van de ziekte wel allen bloei van gezondheid, maar

niet de engelachtige vriendelijkheid had kunnen
rooven; wie u daar gezien heeft spelende met uw
rozenkransje en uw kruisbeeld, hij vergeet u nooit
meer! Wie uwe woorden gehoord heeft, woorden

vol verheven waarheid en diepe godsvrucht, on-

schatbare paarlen van uwe verbleekte lippen gerold,
neen, hij vergeet ze nooit meer I Meer dan iemand
echter, ving zij ze op in haar trouw moederhart,
de edele vrouwe, die hem lange dagen en lange
nachten met onuitsprekelijke liefde bewaakte en

verzorgde! Te vergeefs evenwel smeekte zij den
Hemel om het behoud van dien zoon, den eenigen,

die haar op aarde den zoeten naam van« moeder» -
kon toefluisteren; te vergeefs verklaarde zij zich be-

reid, haar twijfelenden geest gevangen te geven in
de banden des geloofs voor het afgebeden wonder
zijner genezing; - het offer moest volbracht, de kelk
ten bodem toe geledigd worden; het zaad moest
in den schoot der aarde wegsterven, alvorens de

vru,cht des heils te dragen.
De Julizon stond in vollen gloed;

was aangebroken; de jeugdige plant
voor de eeuwigheid.

Als een blanke duif steeg zijne ziel ten hemel.

Zijn. lichaam werd volgens zijn verlangen, naar het
hem zoo dierbaar Rolduc overgebracht en. als een
eerste zaad van onsterfelijkheid, op den nieuwen

Godsakker nedergelegd. .

O! hoevele tranen vloeiden op zijn graf!

0 I moeder, wie zal zeggen, wat er in uw bloe-
dend hart omging, bij dat laatste vaarwel uwen lieve-

ling toegeroepen, toen gij hem, en met hem geheel
uw geluk, geheel uw levensvreugde, in den schoot

de oogsttijd

was. gerijpt

der aarde zaagt nederdalen! Matig, 0 matig uwe

droefheid! Zijn dood zal uw leven worden; gij hebt
hem het aardsche geschonken, hij zal het u met

het eeuwige vergelden.

Zij ging henen overstelpt van droefheid. Maar
het zaad, door de woorden van het lijdend kind in

hare ziel geworpen, ontkiemde en groeide welig op.
Nog geen jaar was er verloopen, of het gebed der
onschuld had in den harden strijd tusschen geloof

en dwaling gezegevierd. En toen zij op den eersten
verjaardag van Johan's dood terugkeerde, zag men
haar voor hetzelfde altaar, aan welks voet, op. de
bede van het kind, de bron der genade opborrel-

de, in gloeiende liefde nederknielen en het Brood
der uitverkorenen ontvangen.

Wel was de smart niet geweken en weende zij

nog bitter op het graf haars zoons, maar bestraald
door de zon der genade, begreep zij nu, in hunne
volle waarheid, de woorden in de marmeren zerk

gebeiteld: «Ik ben de verrijzenis en het leven; wie

in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven.»
En een onuitsprekelijke troost verkwikte haar bloe-
dend moederhart.

Maar wie, 0 dierbare jongeling, wie zal ten

eeuwigen dage de herinnering van uw geloof en
van uwe edele zelfopoffering bewaren?

Wel staat uw naam diep gegrift in het hart uwer

studiegenooten. - maar Rolduc is als de rusteloo-
ze zee, waar steeds nieuwe golven de vorige ver-

dringen. Uwe vrienden hebben uwe rustplaats reeds
verlaten en zijn verspreid in alle oorden der we-
reld.

Wel zweeft uw beeld nog levendig voor den

geest uwer leeraren, maar ook zij, op de gladde
baan des levens voortgedreven, zullen niet altijd

bij uw graf vertoeven.
Wel spreekt de prachtige grafkapel van uwe lief-

de tot Jezus, tot Zijne onbevlekte Moeder, tot Zijn
lievelingsleerling, maar zij meldt ons niet, dat daar
een kind rust. wiens gebed zijne moeder bekeerde.

Nog eens, waar is de stem, die met onvermoeide
kracht aan het nageslacht uw geloof en uwe edel-

moedige daad zal verkondigen?
De moeder, die gij reddet, zij weet in hare vin-

dingrijke liefde haar danklied te vereeuwigen. On-
uitwischbaar drukte zij uw beeld in het gesmolten
metaal der klok, die in den doop uw naam ont-

ving; en elken dag. op het middaguur, het uur
der redding, waarop gij van God hare bekeering

afsmeektet, golven de machtige tonen der Johannes-
klok over de ruime gebouwen van het gesticht,
ruischen zij door de dichte kronen zijner eike- en
beukeboomen en gJijden zij langs de verre heu-

velklingen, om zich te verliezen in de vruchtbare
valleien.
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En zoo lang geen goddelooze hand dit gezegend
oord zalonteeren, zoo lang het kruis zal schitteren
op zijn torens, zoo lang zal hare metalen tong uw
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naam, uw onschuld, de kracht van uwe gebeden,

de dankbare liefde uwer moeder verkondigen.
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N zijne geschiedenis van Lim-
burg noemt Ernst de kerk van
Rolduc het «Saint-Denis)) der

Hertogen van Limburg, voor-
zaten van ons geliefd vorstenhuis.

In het midden der kerk namelijk rus-
ten de stoffelijke overblijfsels van Her-
tog Wal ram lIl, zeer diep begraven
onder eene graftombe, die beschadigd
en half verbrijzeld door de hervormers
der zestiende eeuw, in 1687 hersteld
werd in den vorm, dien zij nu nog heeft.

. Zij bestaat uit een hardsteenen praal-
zerk, waarin een levensgroot beeld den
hertog voorstelt in liggende houding
en met stalen wapenrusting bekleed;
in de trekken van het gelaat bemerkt
Ernst, is het nieuwe beeld de trouwe

navolging van het eerste. De tegenwoor-
dige sarcophaag ligt van 1687 af even
onder den vloer en is met koperen tralie-
werk overdekt. De rand draagt het vol-
gende opschrift:

Iste fuit talis virtutibus imperialis
Majestas similem nescivit habere per orbem:
Limburch dux, an;hos Arlon, comes in Lucelemburch,
Walramus dictus, dux Henricus pater ejus.

Wij vertalen; Zóó was zijn uiterlijk;
geen prins ter wereld beklom den kei-
zerstroon, die hem in deugden evenaarde.
Hij was Hertog van Limburg, Markies
van Arlon, Graaf van Luxemburg. Zijn

naam is Walram; hij was de zoon van
Hertog Hendrik. .
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Graftombe van Walram 111,Hertog van Limburg.
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Tevens zijn in de kerk te Rolduc be-
graven:

Jutta van Gelder, gemaJi~ van Wal-
ram U (den Heiden.)

Hendrik Ir met zijne gemalin Mach-
teld, gravin van Saphenberg.

Hendrik In, Hertog van Limburg,
vader van Walram IU.

Door deze Hertogen stamt onze jeug-
dige Koningin Wilhelmina, (die God
moge beschermen!) van Karel den Groo-
te af, zooals blijkt uit den stamboom
door wijlen Mgr. Ev~rts, directeur der
scholen te Rolduc, aan Zijne Majesteit
Koning Willem IU, bij zijn vijf-en-
twintig-jarig Koningschap, in 1874 aan-
geboden. . .

De te Rolduc begraven voorvaders
van ons koninklijk stamhuis nemen we-
gens hun uitstekenden krijgsmoed een
eerste plaats in onder de ridders dier
heldeneeuw.

Hendrik U was een moedig krijgsman,
al stelde hij zijn dapperheid niet altijd
der goede zaak ten dienste. Wij zi~n
hem strijden onder het vaandel van Fre-
derik Barbarossa, tegen Rome optrekken
in 1166, terwijl hij reeds met Kerstmis-
in 1165 aan de vergadering deelnam,
waarin de anti-Paus Paschalis UI de hei-

ligverklaring van Karel den Groote uit-
sprak. Hij stierf aan de pest, die in het
leger van den keizer in Italië uitbrak,
maar zijn lichaam, (ofliever zijn gebeente)
werd naar Rolduc overgebracht.

Hendrik III (de Oude) was volgens
Ernst een der uitstekendste vorsten zij-
ner eeuw. Hij was begaafd met een bui-
tengewone werkkracht en een onwrikba-
r~ standvastigheid in het doorzetten zij-
ner plannen. Hij was een schrander
staatsman, maar niet altijd even oprecht
en kiesch in de keus zijner middelen,
een. krijgsman, wiens dapperheid zich

nooit verloochende en tot in hoogen
ouderdom roemrijk uitblonk.

Zijne regeering was een onafgebroken
oorlogen, nu eens in groote geschillen
zooals in den strijd van OUo IV van
Duitschland tegen Philips August van.
Frankrijk, waar hij als een der dapper-
ste verdedigers van Otto deelnam aan
den slag bij Bouvines, dan weder in de
twisten der kleinere vorstendommen,
waarin Limburg onophoudelijk gewik-
keld was.

Wij halen slechts één feit aan, dat
meer op Rolduc betrekking heeft.

In den strijd van den rechtmatig ge-
kozen bisschop van Luik, den heiligen
Albertus van Leuven (officium dioec.
Ruraemund. 21 Nov.) tegen Lotharius
van Hostade, beschermeling van keizer
Hendrik VI, was Hertog Hendrik de
trouwe en edelmoedige beschermer van
den vervolgden kerkvoogd, zijn zusters-
zoon. Op het versterkt slot van Lim-
burg vond de heilige een veilig toe-
vluchtsoord, en onder de trouwe hoede
en begeleiding van den onversaagden
hertog vertrok hij naar Reims ter bis-
schopswijding. Toen Albertus te Reims
op trouwelooze wijze door Duitsche edel-
lieden (Hendrik was, op de tijding dat
de Keizer van Duitschland naar Luik

getrokken was, naar Limburg terugge-
keerd) vermoord was geworden, trad de
Limburgsche ridder als vreeselijk wre-
ker op dier snoode daad en vernielde al
de burchten van den Graaf van Hostade.

Wanneer wij nu lezen dat de Herto-
gen van Limburg de Abdij van Rolduc
«hun huis») en de kerk ((hunne kerk))

noemen, is het dan niet hoogst waar-
schijnlijk, dat ook Albertus gedurende
zijn leven dikwijls te Rolduc vertoefde,
hij die in zoo innige betrekking met
de Hertogen stond?



DE KERK.

Hendrik III stierf in het jaar 1221.
Een document bewijst, dat in hetzelfde
jaar de heilige Engelbertus, aartsbisschop
van Keulen, zich te Rolduc bevond, en
het is waarschijnlijk, dat hij de begrafenis
van den Hertog door zijne tegenwoor-
digheid opgeluisterd heeft. Het stuk be-
helst een, door Hendrik III aan het kapittel
van Maastricht gegeven privilege, dat nu
door Walram zijn zoon bevestigd wordt
en op de eerste plaats door Engelbertus
als getuige onderteekend is. Het eindigt
met de woorden: dit is gebeurd te Rol-
duc 1221. Daar Walram enkel den titel

voert van Graaf van Luxemburg, is de
charta waarschijnlijk op den dag der
begrafenis van zijn vader uitgevaardigd.

Wal ram lIl, de stamvorst van het be-
roemd Limburgsch-Luxemburgsch vor-
stenhuis, schittert als een der heldhaftig-
ste ridders in de roemvolle schaar der
kruisvaarders.

Hij had zich met zijn vader en broe-
der onder de banier des kruises geschaard,
toen keizer Frederik Barbarossa op den
beroemden landdag van Mentz, den
((landdag van Christus)). genoemd, het
kruis aannam.

In het Oosten zien wij hem steeds
als den trouwen en onversaagden wa-
pengezel van den dapperen Koning Ri-
chard Leeuwenhart van Engeland. Hij
streed aan 's Konings zijde in den vree-
selijken slag van Arsuf (1191), waarin
Saladijn 8000 soldaten en 32 emirs op
het slagveld liet, en Richard met zijn
wapenbroeders tusschen de vijandelijke
scharen woedde als de zeis tusschen de

korenaren, gelijk de oorkonden het uit-
drukken.

Het volgend jaar was nog roemrijker
voor den Limburgsehen ridder. Koning
Richard Leeuwenhart had hem uitgeko-
zen tot eene onderneming, een wapen-
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feit, zooals men moeielijk een tweede
in de jaarboeken der geschiedenis zal

. vinden. (Ernst. Histoire du Limbourg,
lIl, 171-172.)

Terwijl de koning te Accon vertoeft,
ontvangt hij het bericht, dat Saladijn Je-
rusalem verlaten en zich met al zijn

strijdkrachten geworpen heeft op Joppe
of Jaffa, eene vesting die slechts. door
3°00 Christenen verdedigd werd. Ter-
stond zendt hij een afdeeling soldaten
die, langs het strand, Joppe zouden be-
reiken; hij zelf steekt in zee met 10 rid-
ders, onder welke Walram en eenige

boogschutters, om met allen spoed hulp
te brengen aan de bezetting. Voor Ac-
con gekomen, ziet hij, dat de stad reeds
in 't bezit der vijanden is. Vol veront-

waardiging springen de . onvervaarde
ridders van de schepen, waden tot aan
het middellijf door de golven, stormen
de poort binnen, richten een vreese-
lijk bloedbad onder de Muzelmannen
aan, dringen tot den burcht door, waar
de bezetting nog weerstand biedt, en
drijven het talriJk leger der ongeloovi-
gen uit de stad.

Dit haast ongelooflijk wapenfeit ver-
oorzaakte een ware paniek onder de
Muzelmannen; de naam alleen van Ri-
chard verwekte angst, en de moed des
konings werd spreekwoordelijk. De Turk-
sche schrijver Boha-Eddin kan zijn hulde
aan de heldenschaar niet onthouden.

Eer en hulde aan de ridderlijke voor-
vaderen van ons Koninklijk geslacht!

Eer en hulde, trouwen liefde aan N eer-

lands jeugdige Koningin, de laatste loot
van dien forsehen stam!

Moge zij, in vereeniging met Z. Kon.
Hoogh. Prins Hendrik van Meckienburg
aan Nederland een nieuw geslacht van

Koningen schenken, in wier aderen het
heldenbloed der \Valrams stroome!

IOa
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'~jIlonll :fiolllur, maal' '~huul'laam gl'afgGsf$Gnb

Um uool'gGsfacqfUmG!1fin qG~gGbGGnh
DGl' fO~GnUan '~I2Gl'fogdij&GI2uis
DGl' &[OG&Gmall'ams, l'illllGI'S Uan qGf Rl'uis, -
'f jIfouh :fiolhur, haF 00& iu jongGI' tijllw
:fionh GGnOl'anjG-pl'ins licq morq~ uGl'blijhGn

Om uif. lijn mouh fG qool'Gn: ,,:LGGf~ in Um;

"ma~ OUGI'u 00& &oom,,/JG 02aiu~ÎGnhl'ai," -

'~jIrouh :fiofhuc -- IH!1jongllGnafs qGl'bol'Gn,

12u '~OUIIGin nhumGn fuis~GI's~aaf.tG grOI'Gn-

maal' gOllshiGnsflin jicq paal'~ aan bUl'gGl'hGugh
In 'f qal'b Uan hG 12GhGl'ranhscqG jGngh --

'f jIronh :fi°fhuc bduig~ U qufhG zu f\1OumG,

Ol'anjG-02aagh, fqaus Rouiu&lij&G V I'oum~!

I2~f. juicq~ U fM m~f fl'isfcqz jougliugs&l'arqf;

I2G~ bihf UOOI'U zn UOOI' Um nagGsfarqf.
02~f gauscq Um Uof&, fJd ~qans 1°0 GGusg~linh~,

:fioGmf qGFU aJifqzrmiua hz :BGminhz;
Zijn qal'~Gm~ttscqGUbZIlG is U gzmijh:
O;tanjG uu! Ol'auj~ UOOI' afFijh!


