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TER INLEIDING

Rolduc werd gesticht in 1 104 en bestaat dus in het
jaar waarin dit boek verschijnt 879 iaar. Men kan,
al naar gelang de functie van Rolduc, die bijna
negen eeuwen indelen in vijf perioden die zeer
ongelijk van tijdsduur zijn.

Vanaf zijn stichting tot in de Franse Tijd was Kloos-
terrade, zoals Rolduc toen heette, abdij van de
Reguliere Kanunniken van Sint Augusttnus, ook
wel Augustijner Koorheren genaamd: het eersfe
Rolduc (1 104-1796). Na de opheffing van de abdij
werden de gebouwen met het omliggende land
door zes van de laatste kanunniken onder leiding
van S.P Ernst van de Fransen teruggekocht, goed
beheerd en voor een kerkelijke bestemming
gereed gehouden. Een duidelijk te omschrijven
functie had Rolduc toen niet.

Het fweede Rolduc ontstond in 1831, toen de
voortvarende Luikse bisschop mgr. Cornelis van

Bommel een klein-seminarie voor zijn bisdom
opende in de oude abdij, die door de bovenge-
noemde kanunniken in 1817 aan het bisdom Luik
was geschonken. Deze functie had Rolduc van
1831 tot 1843, dus tot vier jaar na de definitieve
afscheiding van België.

Een bloeiperiode beleefde Rolduc als katholiek
internaat, van 1843 tot iets meer dan een eeuw
later (1 946): het derde Rolduc. Zonden katholieke
adel en patriciaat hun zonen veelal naar de Jezu-
ieten in Katwijk, op Rolducwerden jongens uit de ge-
goede bourgeoisie opgeleid en gevormd. Tal van
personen die later bekendheid verwierven in de
litteratuur (Lodewijk van Deyssel, Frans Erens,
Felix Rutten), de politiek (Nolens, Gelissen, Mi-
chiels van Verduynen, Cals, Lardinois), de sociale
beweging (Ariens, Poels, maar ook de latere
Amsterdamse socialistische wethouderWibaut) of

de wetenschap (Schrijnen, Sassen, Cobbenhagen,
Hermesdorf) zijn als middelbare scholier, filosoof
of leraar, Rolducien geweest.

Rolduc functioneerde in deze periode mede, maar

zeker niet uitsluitend als klein-seminarie: men kon
naar Rolduc gaan ook zonder het voornemen om
priester te worden en wie priester wilde worden
kon ook andere wegen bewandelen dan die naar
Rolduc. ln de eeuw tussen 1843 en 1945 verbreid-
de de faam van Rolduc zich over heel Nederland
en zijn koloniën.

De bisschop van Roermond, mgr. dr, J.H.G. Lem-
mens, maakte aan deze situatie plotseling een
einde door in 1945 Rolduc te bestemmen tot exclu-

sief klein-seminarie: wie geen roeping tot het
priesterschap (meer) gevoelde diende alvast het
Adieu, séjour de mon enfance te gaan oefenen en

zijn heil elders te zoeken. Van een geleidelijke
overgang wilde Lemmens niet horen: de nieuwe
functie van Rolduc diende onmiddellijk te worden
gerealiseerd.

Het bisschoppelijk besluit oogstte verbijstering en

woede en het vond nergens hartelijke instemming.
Vele prominente katholieken, geestelijken en

leken, hebben al wat zij aan invloed bezaten in het
geding gebracht om Lemmens van mening te
doen veranderen. Het baatte volstrekt nret: de
bisschop hield het been stijf en was slechts, toen
men hem had doordrongen van de technische
onmogelijkheid om zijn besluit binnen enkele
weken (!) ten uitvoer te leggen, bereid tot één jaar
uitstel. Tenslotte zwichlte men voor het kerkelijk
gezag,alverstomde de kritiek nooit helemaal.

HeI vierde Rolduc was aldus uitsluitend klein-
seminarie. Overigens werden de bisschoppelijke
richtlijnen reeds aan het eind van de jaren vijftig
mild gehanteerd:wie tot de ontdekking kwam dat
hij er beter aan deed niet priester te worden werd
niet op staande voet weggestuurd, maar mocht
doorgaans het gymnasium afmaken. Rolduc
kreeg steeds meer het karakter terug van een
gewone kostschool. ln 1967 werd deze ontwikke-
ling ook formeel bekrachtigd: Rolduc werd weer
een open internaat. Het fors teruglopend aantal
aanmeldingen is ongetwijfeld de belangrijkste
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reden geweest voor dit besluit, waarmee men
Rolduc als internaat poogde te behouden. On-
danks sommige hooggestemde venruachtingen
("Het gelukkige besluit van mgr. Moors . .. herstelt
de fout van 1946" schreef prof. dr. F.L.R. Sassen in
De TÌjd-Maasbode van 4 februari 1967) werd de
nieuwe opzet geen succes: reeds in 1969 maakte
de leiding bekend geen nieuwe internen meer te
zullen aannemen. De laatste lichting internen
zwaaide in 1971 af. Overigens was Rolduc al sinds
1963 niet meer uitsluitend internaat: sinds dat jaar
konden ook mannelijke externe leerlingen het
gymnasium volgen, in 1967 gingen de poorten
ook open voor meisjes.

Het huidige Rolduc, het vijfde, heeft vier functies:
internationaal congres- en conferentiecentrum,
gymnasium voor Kerkrade en omstreken, groot-
seminarie en mijnmuseum.

Dit boek beschrijft hel vierde Rolduc en bestrijkt
de kwarteeuw 1946-1971. Daarbij is naarvoren toe
in nogalwat gevallen aansluiting gezocht bij het in
1948 verschenen gedenkboek Rolduc 1843-1943.
Daardoor kon worden voorkomen dat tussen 1943
en 1946 een breuk in de continue lijn van de ge-
schiedschrijving zou optreden. Naar achteren toe
is het jaartal 1971 in enkele gevallen overschre-
den. Zo leek het met name niet zinvol in de ge-
schiedenis van bouw en verbouwing een kunst-
matige cesuur te leggen in 1971. Ook zijn de
biografische gegevens over leraren en leerlingen
aan het eind van dit boek naar vermogen bijge-
werkt volgens de meest recente stand van infor-
matie.

Het zal niet de eerste keer in de geschiedenis zijn
dat het plan om een gedenkboek samen te stellen
is geboren in een gezelschap van mensen die veel
gemeenschappelijke herinneringen hebben en
die elkaar voor het eerst na vele jaren weer ont-
moeten. ln maart 1977 vond de eerste reünie
plaats van leraren en leerlingen van het vierde
Rolduc. Het organiserend comité kon na afloop
tevreden het glas heffen: de reünie was een door-
slaand succes geworden. Uit de vele opmerkingen
die het reünie-comité bereikten verdienen er in dit
verband twee vermelding: "Bij de reünie zijn zoveel
herinneringen opgehaald, zijn zóveel dingen
duidelijk gewordern die ons vroeger zijn ontgaan,
wat is het jammer dat dat allemaal weer vervluch-
tigt" en "Over het eerste Rolduc is een groot aantal
wetenschappelijke studies verschenen en over
het tweede tenminste enkele artikelen. Over het
derde Rolduc hebben we een lijvig gedenkboek,

hoe moet dat met het vierde Rolduc? ls dat niet
belangrijk genoeg?"

Enkele personen uit het genoemde comité
konden deze en soortgelijke opmerkingen niet
definitief uit hun hoofd zetten. Zij bleven elkaar
schrijven, lelefoneren en ontmoeten. Op 10
december 1977 belegden zij een bijeenkomst te
Rolduc en namen een nog rijkelijk vaag besluit: er
moest een boek komen over Rolduc en de Roldu-
ciens uit de na-oorlogse jaren. Over het karakter
van dat boek bestond nog veel onduidelijkheid,
maarwelwist de ter plekke samengestelde redac-
tie onmiddellijk wat het boek nlel mocht worden.
Géén plaatjesboek met losse anekdoten, sterke
verhalen of slordig geverifieerde roddelpraat.
Géén aaneengeregen keten van lofzangen op het
Aloude Roda en evenmin een serie verhalen van
mensen die hun traumatische jeugdervaringen
wel eens even flink op papierwilden zetten.

Anderzijds leek een vakwetenschappelijke studie
niet goed mogelijk: het betreft een periode in een
zó recent verleden dat vele bronnen nog niet voor
onderzoek beschikbaar zijn. Bovendien vraagt
een dergelijke opzet aanzienlijk méér tijd en
energie dan een redactie die bestaat uit enthou-
siaste maar ook nogal drukbezette lieden feitelijk
kan opbrengen. De redactie vond echter dat haar
werkzaamheden wél aan wetenschappelijke nor-
men moesten voldoen: de beschikbare bronnen
moesten nauwkeurig worden bestudeerd en hun
belang zorgvuldig gewogen; de wijze waarop
gegevens werden verkregen diende te worden
verantwoord; bij de interpretatie van feiten en
ontwikkelingen diende grcjte voorzichtigheid in
acht te worden genomen. Dat neemt natuurlijk niet
weg dat het boek is samengesteld door mensen
die de beschreven periode persoonlijk hebben
meegemaakt. Een onvermijdelijk gevolg daarvan
is dat de elementen betrokkenheid en afstande-
lijkheid niet steeds in volkomen evenwicht zijn.

De redactie is er zich ook van bewust dat het leven
op Rolduc zoals dat in dit boek wordt geschetst
niel volstrekt uniek is: de beschreven ontwikke-
lingen zullen zich op ongeveer dezelfde wijze
hebben voorgedaan op andere klein-seminaries
en ze zijn bovendien niet los te denken van de
belangrijke veranderingen in het denken over kerk
en maatschappij. De redactie heeft regelmatig de
aanvechting gehad om aan dit aspect ruime aan-
dacht te schenken. Zij heeft er tenslotte van afge-
zien op grond van de praktische ovenrveging dat
men dan zou beginnen aan een werk waarvan wel

B



het begin, maar niet het eind was te zien' Zij heeft
zich welbewust beperkt tot het leven op Rolduc in

de jaren 1946-1971.

Als haar eerste taak heeft de redactie gezien: het
verzamelen van bronnenmateriaal. Dit "verzame-
len" moet zo letterlijk mogelijk worden opgevat;
het was bepaald niet zo dat de redactie een grote
hoeveelheid hoogwaardige bronnen aantrof waar-
uit zij met volle handen kon scheppen. Dat bleek
al na de eerste grondige kennismaking met het

archief van Rolduc zelf over deze periode: interes-
sante documenten naast veel onbelangrijk materi-
aal, onbegrijpelijke hiaten (geen correspondentie
met het bisdom Roermond, het Ministerie van

Ondenruijs, Kunsten en Wetenschappen en met de
ondenvijsinspectie), hoogst gebrekkige ordening.
Verkennend onderzoek in enkele Limburgse
archief bewaarplaatsen leverde ook geen bijd rage
tot een feestelijk beeld van de stand van zaken.
Wat betreft de gedrukte bronnen: uiteraard is veel-
vuldig en dankbaar geput uit de tot en met 1969
verschenen Rolducse jaarboeken. Overigens
moet hierbij worden aangetekend dat deze niet tn
alle opzichten uitmunten in volledigheid en nauw-
keurigheid.

Tegenover deze en andere handicaps stond een
niet te onderschatten voordeel: verschillende
personen die een hoofdrol speelden bij een be-
paalde ontwikkeling of de totstandkoming van een

concreet besluit konden nog worden geraad-
pleegd. Vanzelfsprekend past bij de hantering van

aldus verkregen gegevens voorzichtigheid. Ook
wie immers oprecht in zijn geheugen wil spttten
zal dingen zijn vergeten die hem indertijd belang-
rijk voorkwamen; herinneringen kunnen ziin
gekleurd doordankbaarheid of wrok;ook kan men
goede redenen hebben om bepaalde feiten (nog)

niet aan de openbaarheid prijs te geven. Dit alles
geldt echter evenzeer voor gepubliceerde mémoi-
res en wie in ernst aan de stelling vasthoudt dat
mémoires nimmer een serieuze bron voor histo-
risch onderzoek kunnen ziin zal in kringen van
historici alom bezorgde verwondering wekken. De

redactie heeft vele personen geinterviewd en in
een aantal gevallen Rolduciens met succes aange-
spoord tot het op schrift stellen van hun herinne-
ringen. Zonder deze royale medewerking zou dit
boek niet zijn verschenen.

Naar het oordeelvan de redactie moesten zoveel
mogelijk aspecten van het Rolducse leven in de
kwarteeuw na de Tweede Wereldoorlog aan de
orde komen. Na een algemeen overzichtshoofd-

stuk wordt afzonderlijk aandacht gewijd aan de
godsdienstige en geestelijke vorming van de
leerlingen, de positie van de leraren en de -zo vaak
ten onrechte vergeten - zusters en knechten, aan

onderwijs en studie alsmede aan cultuur en vrije
tijdsbesteding op Rolduc. Een apart hoofdstuk is

ook gewijd aan het Philosophicum:anders dan in de

overige Nederlandse bisdommen was in het Roer-
mondse "de filosofie" (het begin van het tweede
deel der traditionele priesteropleiding) aan het

klein-seminarie vastgehecht en niet aan het groot-

seminarie. Deze situatie duurde tot 1963, toen de

filosofen Rolduc verlieten voor het riante onder-
komen aan de Heerlense Oliemolenstraat.

Het gebouwencomplex van Rolduc heeft inmid-
dels grote veranderingen ondergaan. Wie rond

1960 op Rolduc was en het daarna nooit meer
bezocht raakt er beslist de weg kwijt. De redactie

heeft al snel ingezien dat er in haar midden
niemand aanweztg was die de (ver)bouwgeschie-
denis van Rolduc op deskundige wijze zou

kunnen schetsen. Zij is buitengewoon verheugd
dat de huidige directeur van Rolduc, J.J. Stassen,
deze taak op zich heeft willen nemen, Hij is niet

alleen lerzake uiterst kundig, hij heeft bovendien
de talrijke en ingrijpende verbouwingen van nabij

meegemaakt en voortdurend begeleid.
Het boek wordt afgesloten met biografische en

tabellarische gegevens. Naar de mening van de

redactie wordt de bruikbaarhetd ervan hierdoor in
belangrijke mate vergroot. lmmers ook wanneer
de belangstelling voor zaken die in het verhalend

deelvan het boek aan de orde komen is verflauwd
(en dat zal gebeuren: in een nieuwe periode wor-
den ook nieuwe vragen aan het verleden gesteld)

blijven lijsten van Rolducse functionarissen, korte

biografische schetsen van leraren e'd. hun waarde
behouden, al was het alleen maar omdat latere

historische onderzoekers dit soort gegevens

elders niet zo makkelijk zullen vinden.

De redactie heeft in de periode december 1977 -
mei 1983 met een frequentie van gemiddeld

éénmaal per twee maanden vergaderd om de

opzet van het boek, de vordering van het onder-
zoek en de concept-hoofdstukken te bespreken'
Aanvankelijk was de zaterdagochtend daarvoor
voldoende. Toen medio 1980 de plannen con-
creterwerden en de naspeuringen meer resultaten
grngen opleveren werd besloten om de vergade-
ringen reeds in de late vrijdagmiddag te laten

beginnen. De redactie overnachtte dan op Rolduc'
Zij meent er overigens in te zijn geslaagd bij deze
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bijeenkomsten een hoge mate van synthese te
bereiken tussen zeer hard werken en uiterste
genoeglijkheid.

Het zal de lezer niet ontgaan dat er bij de verschil-
lende hoofdstukken geen auteursnamen worden
vermeld. Dat is geen omissie: het boek moet
worden beschouwd als een collectief product, Alle
lof en blaam kome neer op het hoofd van de vol-
tallige redactie, Hoewel alle redacteuren veel
on m is baar vóónrverk verrichtten, de noodzakel ij ke
contacten legden en onderhielden met tal van
personen en instanties en bronnen opspoorden is
de eindversie van dit boek door een beperkt aantal
schrijvers verzorgd. Van de hand van Wim Engelen
is het hoofdstuk over de filosofen, Theo Reul nam
het hoofdstuk over godsdienst en geestelijke
vorming en ook dat over cultuur en vrije tijd op
Rolduc voor zijn rekening. De rest van het verha-
lend deel van dit boek (overzichtshoofdstuk;
ondenvijs en studie; leraren, zusters en knechten)
is geschreven door Joep Offermans. Wiel pouls-
sen belastte zich met de samenstelling van de
biografische gegevens, leerlingenlijsten e.d. aan
het eind van dit boek. Bij het ordenen van het
redactie-archief heeft Hub Franssen een belang-
rijke rol gespeeld. Het register is samengesteld
door Hub Schwanen die ook bij de correctie van
de drukproeven veel nuttig werk heeft verricht. De
voorbereiding van de uitgâve van het boek waarbij
tal van vragen van velerlei aard moesten worden
opgelost (lay-out, contacten met drukker Deuren-
berg, zorg voor tijdige inlevering van de kopij e.d.)
was in handen vân Toon van Oeffelt.

De redactie gedenkt met dankbaarheid de
belangstelling die directeur Stassen voor haar
werkzaamheden heeft uitgesproken en bewezen.
Hij verschafte een startkapitaal waardoor in de
redactionele aanloopkosten kon worden voorzie n.
Bovendien bood hij de redactie gastvrijheid aan
op een wijze die zij niet licht zal vergeten. Dank zij
ook gebracht aan het Provinciebestuur van
Limburg, de Gemeente Kerkrade en het Anjer-
fonds Limburg, wier subsidies arriveerden juist op
het monrent dat de perspectieven versomberden
en enkele redactieleden wanhoopten aan het
eindresultaat.

Het is ondoenlijk om allen die een interview
toestonden, hun mémoires schreven, materiaal
toezonden, secretariële ondersteuning boden,
suggesties aan de itand deden of anderszins hulp
boden in dit voorwoord met naam en toenaam te
vermelden, Van een aantal hunner worden de
namen elders in dit boek vermeld.

Een uitzondering moet worden gemaakt voor mw.
Sabine van Vliet-Sluyter die de redactie als secre-
taresse terzijde stond in de jaren 1979-198.1, juist
de periode waarin materiaal moest worden ver-
zameld en geordend, correspondentie gevoerd
enz. De redactie is haar zeer erkentelijk voor haar
kundige medewerking. Ook de Neerlandica mw.
drs. G.A.L. Nijsten-Höfte verdient speciale vermel-
ding: in de laatste fase der werkzaamheden was
zij bereid.heel de tekst te controleren op verschil-
len of onjuistheden in spelling, interpunctie e.d.

Het lot van een boek als dit kan zrjn dat het veel
reacties oproept. Na het verschijnen kan blijken
dat kwesties die in dit boek slechts konden
worden aangestipt en niet opgelost in een nieuw
licht komen te staan doordat lezers overdocumen-
ten beschikken waarvan tevoren het bestaan niet
werd vermoed. De redactie is zich daarvan bewust
en vindt dan ook niet dat met deze uitgave het
laatste woord over het vierde Rolduc is gezegd.
Vele aspecten verdienen nog nadere studie. ln elk
geval is het zo dat de redactie in de afgelopen
jaren een archief heeft opgebouwd en haar
pogingen om dit archief nog uit te breiden krachtig
zal voortzelten. De redactie is van mening dat de
nu aanwezige archivalia veilig bewaard moeten
blijven en gemakkelijk toegankelijk dienen te zijn.
Zij heeftdaarom besloten om het redactie-archief
te voegen bij de collectie van het Sociaal-Histo-
risch Centrum Limburg te Maastricht.

Door de redactie geÍnspireerd heeft zich inmiddels
ook een Stichting Lève Rolduc gevormd die o.a. tot
taak heeft ook in de toekomst aandacht te
schenken aan de geschiedenis en actualiteit van
Rolduc. Nog niet bekend is in welke vorm dit zal
gebeuren (aarlijkse publicatie van losse artikelen,
een lijvige publicatie over een aantal jaren, een
herleefd Rolducs Jaarboek of nog andere vor-
men). Suggesties hiervoor alsmede aanvullingen
en correcties op dit boek zijn welkom bij het
bestuur van de Stichting Lève Rolduc, dat te
Rolduc residentie houdt.

juli 1983 De Redactie
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HET VIERDE ROLDUC 1946.1 971

Een overzicht

Vijfentwintig Rolducse jaren verlopen er tussen
1946 en 1971.
Een jubileum dat nooit is gevierd.
Honderd-en-drie jaar lang (1843-1946) hebben de
'Scholen van Rolduc' aan leerlingen onderdak,
ondenvijs en vorming geboden in verschillende
typen van voortgezet onderwijs.
ln 1946 maakt de toenmalige bisschop van Roer-
mond, mgr.dr. J.H.G. Lemmens aan diefunctie een
einde: Rolduc wordt klein-seminarie, uitsluitend
bestemd voor jonge jongens die priester willen
worden.
ln 1963 wordt, vooral in verband met het sterk
teruglopend aantal interne leerlingen, de school
open gesteld voor externen.
Van 1 967 af is ook het internaat niet meer exclusief
bestemd voor priesterkandidaten. Gepoogd
wordt, de situatie van voor 1946 te herstellen:
Rolduc als open schoolinternaat voor leerlingen
uit heel het land.
Deze poging blijkt niet te lukken. Veranderde in-
zichten over de waarde van de internaatsopvoe-
ding, de excentrische ligging van Rolduc en zijn
verouderde accommodatie die ruimtelijk nauwe-
lijks mogelijkheden biedt voor het realiseren van
een eigentijds pedagogisch klimaat zijn er de
voornaamste oorzaken van dat Rolduc in 1971, na

128 jaar,zijn internaat moet sluiten. Wanneer men
de Luikse periode meerekent, gaat het om een
internaatstijd van 140 jaar.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de periode

van 1946-1971. Om continulTeit in de geschied-
schrijving te waarborgen wordt de draad opgepakt
waar die in het gedenkboek Rolduc 1843-1943
is blijven liggen, namelijk tegen het einde van de

Tweede Wereldoorlog.

Oorlog en bevrijding

-'Waer zal men best een deel van 't oorloghs volck versteecken?
rt (. . .) klooster is ons 't reedst, het leit hier by,

- Dat volck is liefst verschoont en van inleegring vrìj.'

Vondel: Gysbreghtvan Aemstel ll

Op 1 mei 1943 wordt in Rolduc het feit herdacht,
dat honderd jaar tevoren, na het vertrek van het
Lurkse seminarie, het nieuwe, zo geheten 'derde
Rold uc' door zij n eerste d i recteu r m g r.H.H.J. Peters
(1806-1855) kon worden geopend. De plechtige
viering van dit eeuwfeest heeft plaats op 4 mei,
daags na de terugkeer der leerlingen van de paas-
vakantie, in tegenwoordigheid van bisschop Lem-
mens van Roermond.
"De stemming was gedrukt door de berichten van buìten: in

verschillende delen van het land was de werkstaking uitge-
broken als protest tegen de steeds ondragelij ker terreur, waar-
mede de bezetter ons volk onderdrukte. Het politiestandrecht
was afgekondigd: bij degenen, die onder de Duitse kogels
vielen, was ook een oud-leerling van het honderdjarig Rolduc

Met deze woorden sluit prof.dr. F.L.R. Stassen het
beschrijvend overzicht af, dat hij in het gedenk-
boek Rolduc 1843-1943 publiceert (t¡.

De kroniek van het Rolducs Jaarboek over het
schooljaar 1942/43 beschrijft, hoe daarna het

schooljaar ondanks de oorlogsomstandigheden
mer,kwaardig gewoon ten einde gaat met eind-
examens, voetbaluitslagen, kerkelijke feesten e).
Slechts enkele opmerkingen venruijzen naar de
oorlog, zoals het bericht, dat nogal wat oud-leer-
lingen onderduiken, terwijl anderen naar Duitsland
gaan (6 mei).
De jaarlijkse bedevaart naar Schaesberg vervalt'
ln de plaats daarvan trekt men 's morgens naar de
Mariagrot in het bosquet (22 mei).

"Vannacht zaten we vanaf 1 uur ruim 5 kwartier in de schuìl-
kelders. Dus valt morgen (Zondag) de les uit, omdat we later
zijn opgestaan" (4 juli).

De jaarboekkroniek 1943/44 vertoont datzelfde
beeld.
Het gewone Rolducse leven gaat door, de oorlog
is een hinderlijk bijverschijnsel. Luchtalarm onder-
breekt nu en dan de lessen, maaltijden of nachten.
Op 7 november wordt haast laconiek vermeld, dat
bij Klein Rolduc op de zogenaamde neutrale weg
(de grens tussen Nederland en Duitsland) ,,enkele
projectielen" terecht komen. De jongens waren
gelukkig juist naar binnen "gedreven", "anders
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waren er zeker ongelukken gebeurd". Op grond
van dreigende tewerkstelling in Duitsland kan aan
oudere leerlingen van de eindexamenklas het
einddiploma worden uitgereikt als ze hun kerst-
composities voldoende hebben gemaakt (3).

"Drie Rolduciens vallen onder cjeze bepalingen: ze hebben
op een of andere manier hun papiertje gekregen, de boffersl
en zijn toen maar ondergedoken" (B december).

De kwalificatie "boffers" lijkt in dit verband op zijn
minst wat cynisch.

Met kennelijke vreugde wordt op 6 juni het snel
bevestigde gerucht van de geallieerde invasie in
Normandië vermeld (overigens pas na de mede-
deling van het vertrek van Zuster Lina na een
42-jarig verblijf op Rolduc en van het 25-jarig
ambtsjubileum van de vee-arts):"Zou het einde er
dan spoedig zijn?" (6 juni).
Maar naast en langs het oorlogsgebeuren speelt
zich zoals gezegd het gewone leven af: de hoog-
mis met de meerstemmige Missa in Honorem
Sancti Henrici van Haller, bezoek van de bisschop,
congé (een extra vrije middag) en ijsvrij, een
griepepidemie en de Passiemuziek van Pothast
(+) op Palmzondag.
Ook de jaarboekkroniek van het bevrijdingsjaar
1944/45 begint nog onbekommerd met het
vastleggen van Rolducs petite histoire:het schil-
deren van de waslokalen tijdens de vakantie, .de
retraite van de eerwaarde zusters, de blindedarm-
ontsteking van een van de leraren. Op 9 augustus
verliezen een pauwhoen en acht kostbare kippen
het leven bij een granaatinslag in de kippenren.
Het wordt op tamelijk luchthartige toon beschre-
ven en ge'illustreerd met een cartoon.

Van eind augustus af staat de kroniek echter vrij-
wel geheel in het teken van het oorlogsgebeuren.
Op 21 augustus wordt op wens van verschillende
ouders van leerlingen besloten, de aanvang van
het nieuwe schooljaar voorlopig te verdagen.
"Wanneerzullen we kunnen beginnen? De mees-
te Heren (priesterleraren) zijn weer naar huis
gegaan".

Op 1 september wordt een deel van de gebouwen
gevorderd ten behoeve van een compagnie
Duitse militairen.
"1 september 1944.
Tegen half.elf wordt aan den Directeur door een ambtenaar
van de Secretarie der Gemeente Kerkrade telefonisch de
vraag gesleld of inkwartieringen van een troep duitsche mili-
tairen op Rolduc'welkom' was. De directeur antwoordde dat
hij op die'vreemde'vraag alleen met een categorisch neen
kon antwoorden.
Welkomll Welkoml! Helemaal niet welkom. AIles behalve
welkom!"

Met deze woorden begint de directeur, drs. H.J. van
der Mühlen een dagboek dat de eerste weken van
die septembermaand beschrijft 1s¡. Zijn protesten
halen niet veel uit: 'Een krijgsman laet zich niet van
paepen ringelooren!' (6). Enkele slaapzalen, de
kleine eelzaal op Groot Rolduc, de ziekenkamer-
tjes en de aula minor op 't voorplein worden ge-
vorderd.
"Tegen 3 uur komen de eersle vrachtauto'sl Het is het restanl
Funkcompagnie die in (. . . onleesbaar) ltalie bij Cherbourg
gestaan hebben en laatstelijk bij Rochefort (B) de benen had-
den moeten nemen en zo op Rolduc belanden. Het was een
zeer gedunde compagnie, 2 officieren (oberleutenants), 130
manschappen en onderofficieren met een twintigtal auto's en
vrachtwagensi'
"De eerste indruk der manschappen is nlet kwaad. Ze zijn
correct, gaan hun eigen gang. De directeur heeft consigne
gegeven terughoudend te zijn. Zodoende zijn er opeens in
Rolduc lwee communauleiten gehuisvest die volkomen hun
eigen leven leiden " 1z¡.

's Anderendaags, 2 september komen enkele
NSB-ers (8) om Rolduc in beslag te nemen voor
geevacueerden. Het blijkt in feite te gaan om leden
van de Volksdienst Limburg (s), mensen uit het
zuiden van Limburg, die bij de nadering van de
geallileerde legers op de vlucht zijn geslagen uit
vrees voor represailles wegens hun heulen met
de Duitsers.
Onder degenen die gekomen zijn om het pand te
vorderen, bevindt zich een oud-Rolducien 1to¡.

"De ontvangst is niet wal men hartelijk noemt. Zijn kamer acht
de Directeur blijkbaar te goed voor dit bezoek. Hij ontvangt
hen op 't voorplein bij den ingang van Rolduc."

De directeur tekent bezwaar aan wegens het
monumentale karakter van het gebouw. Vooral
echter protesteert hij hevig tegen het feit dat onder
één dak militairen en vrouwen en kinderen zullen
samenwonen.
Ondanks alle bezwaren komen er diezelfde dag
nog veertig evacués uit Maastricht aan. Als orde-
bewakers treden landwachters (1r) op die, het
jachtgeweer aan de schouder, op verscheidene
plaatsen in huis post vatten. De nieuwe 'gasten'
krijgen enkele slaapzalen en de filosofieklas toe-
gewezen. Verder dienstbetoon wordt door Rolduc
niet verleend:
"Op alle vragen krijgen ze constant (... onleesbaar) antwoord:
Heren (?) 't gaat niet. Lildelilk verzet. Resistentia passiva non
armata!" (12).

Daags daarna, op zondag, 3 september zijn er al
200 vluchtelingen. Bedoeling is dat ze verdertrek-
ken Duitsland in. Maar:
"Met de passage zelf vlot 't niet erg. Er wordl gemompeld dat 't
grosse (?) Vaierland bezwaren maakt" (r3).

Op 4 september bedraagt het aantal 'landverhui-
zers van een bepaalde politieke richting' al 400.
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"Men ven¡vacht dat 't zelfs zal stijgen tot 700!" (14).

Ook in de klassen van het schoolgebouw worden
ze nu ondergebracht. ln de nacht van 5 september
ontvangt 'het Bureau' (de administratieve leiding
der vluchtelingen) bericht dat 8000 kameraden
onderweg zijn naar Rolduc. Een paar honderd uit
Zeeland staan aan 't station Kerkrade-Rolduc.
lnderhaast worden alle te Rolduc aanwezige
vluchtelingen op de cour van Groot Rolduc
samengebrachl.Ze krijgen van hun leiderte horen
da| ze het beste vandaag de grens over kunnen
gaan. De bijeenkomst eindigt voortijdig in tumult:
vliegtuiggeronk en afweergeschut doen iedereen
dekking zoeken. Nieuwe groepen die per trein
ondenveg zijn naar Rolduc krijgen order recht-
streeks de grens bij Herzogenrath over te gaan.
ln de loop van de dag nestelt zich een compagnie
Durtse SS{roepen in het bosquet.
"Op de binnenplaats van de bassecour zijn intusschen de
vluchtelingen verzameld (. . .) een beeld van verwarring en
ellende! 't Geheel maakt den indruk van een groep landver-
huizers, wachtende op een transalll. stoomer die hen naar de

nieuwe wereld brengl . . . . Tegen 7 uurverlaat de eerste groep,

begeleid door gewapende landwachters door 't bosquet
Rolduc" 1ts¡.

De volgende dagen is het op Rolduc een komen
en gaan van vluchtende NSB-ers. Op woensdag,
6 september vertrekt de Funkcompagnie, die
sinds I september op Rolduc verbleef, over de
grenspost Locht richting Aken. Ook een deel der
SS-ers in het bosquet vertrekt, de rest zal 's ande-
rendaags volgen. Ze hebben in het bosquet nogal
wat vernield om hun voertuigen te camoufleren.
Op B september vertrekt het merendeel van de
laatste 'gasten', 70 mannen en vrouwen. Enkele
landwachters blijven nog achter.
ln de loop van de ochtend vorderen de Duitsers
honderd bedden ten behoeve van een nood-
hospitaal dal ze hebben ingericht in Hulsberg. Ze
krijgen 62 lege bedden mee, zonder matrassen en

dekens. Later komen ze terug om ook deze op te
halen.
"Uit niets bleek, dat de duitschers een speciale of uitgespro-
ken voorkeur hadden voor Rolducsche matrassen! En zoo kon
't gebeuren dat de mannen in plaats van de Rolducsche
matrassen die van den Volksdiensl Limburg meenamen!" (16).

De komende dagen is het rustig, afgezien van veel
activiteit in de lucht en kanongebulder van het
naderende front.
"Nog 3 landwachters en een paar (. . . onleesbaar) van den
Volksdienst zijn achÌergebleven. De landwachters zijn stil,

heel stil geworden. Alleen tegenover de zusters durven ze zich

te uiten. Zuster, ik blijf hier. In Kerkrade schieten-ze me dood.
lk zou hier wel heel mijn leven willen werken voor de kost'l1tz;.

De laatste landwachters vertrekken op 13 septem-
ber. Geruchten over plaatsen in Limburg die
bevrijd zouden zijn doen de ronde. De spanning

en de angst nemen toe. Op 15 september wordt
vermeld:
"Legerbericht meldt dat geall. troepen 2 km. van 't centrum
v. Aken zìjn. Hoe zal 't verder gaan? Zullen ze optrekken langs
Richterich, Kohlscheid vóór de Sigfriedlinie. Dan komt Rolduc
in de vuurlinie. Of gaan ze achterom in richting Jülich? Het

worden beslissende dagen voor Rolduc. Moederke bescherm
onsl" (18).

Voor het eerst klinken in de woorden van directeur
Van der Mühlen emotie en angst.
"Hedenavond heefl or.zende¡ (rs) bekend gemaakt dat giste-
ren Maastricht bevrijd is geworden. Het is lekenend voor de
srtuaiie. Nauwelijks 35 km. van Maastricht venruijderd moeten
wij v. Londen hooren dat de hoofdsiad v. Limburg bevrijd
is! En dal reeds meer dan een dag geleden! De nacht was
onruslig. Op duitsch gebied veel deionaties." (20).

Op zondag, 17 september ligt Rolduc in de vuur-
linie. Amerikanen zijn Spekholzerheide binnen-
getrokken en trekken verder tot Kaalheide. Duitse
tanks die in Kerkrade stonden trekken zich terug
tot bij het viaduct.
"Weldra komen ook de forten v. Herzogenrath in actie (. . . .)
Van Amerikaansche zijde gaf men anTwoord. Granaten vlogen
over en weer over Rolduc dat plotseling midden tusschen
twee vechtende groepen lag. Grootste deel van Rolduc,
Heeren, Zusters, Personeel heeft deze nacht in de schuilkelder
geslapen! Nacht was donker, 'l heeft zwaar geregend". (2r).

Op 1B september - de dag waarop meer westelijk
de Amerikaanse troepen doorstoten tot boven
Sittard - blijft er rond Rolduc over en weer gescho-
ten worden.
Op 19 september komen verscheidene bewoners
van Chevremont om onderdak vragen.
"De vluchtelingen zijn ondergebracht in de speelzaal van Kìein
Rolduc. Zij slapen aldaar in de schuilkelders. Trieslig beeld!
De mensen hebben een paar dagen met hun kinderen in de

kelder gezeten en zijn vol spanning en angst" (22).

De komende dagen stijgt het aantalvluchtelingen
tot uiteindelijk tegen de honderd.
ln Kerkrade ontstaat gebrek aan voedsel. Mensen
die aardappelen rooien en appels plukken in de
velden en boomgaarden voor het huis worden
door Amerikaanse verkenningsvliegtuigen waar-
schijnlijk aangezien voor Duitsers die zich ver-
schansen. ln de middag van 21 september vindt
dan ook een hevig bombardement plaats op de
landerijen voor Rolduc. Er valt een dode. Even
later wordt de koestal van de boerderij der dames
Deutz getroffen. De brandweer kan niet uitrukken.
Directeur, leraren en personeelslaan aan het blus-
sen en halen "tussen fluilende granaten en rond-
vliegende scherven" het vee uit de stallen. Men
weet de brand beperkt te houden.
Ook de dag daarna zijn er granaatinslagen in de
boerderij en bij de vijvers. Daarbij vallen twee
doden. Alle koeien van Rolduc zijn gedood of zo-
danig zwaar gewond datze moeten worden afge-
maakt.
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De volgende dagen is het wat rustiger

Op 25 september wordt aangekondigd dat heel
Kerkrade naar het reeds bevrijde Heerlen moet
evacueren. Rolduc krijgt van de Duitse comman-
dant verlof te blijven mits men als noodziekenhuis
de zieken uit Kerkrade wil opnemen. De honderd
evacués die in huis zijn en een deelvan de zusters,
van de heren en van het personeel besluiten naar
Heerlen te vertrekken. Tijdens de lange tocht val-
len doden en gewonden onder Duits granaatvuur.
Een twaalftal heren blijft achter.
Terstond beginnen zieken en ouden van dagen uit
Kerkrade toe te stromen, 's anderendaags aan-
gevuld door een deel van de patiënten van het
ziekenhuis, dat door voltreffers is geraakt. ln de
avond van die dag (26 september) ligt Rolduc
onder vuur van Amerikaanse kanonnen. De kerk
en de kerktoren, Klein Rolduc, het oud-casino en
verscheidene andere plaatsen worden getroffen.
De ravage in en om het huis is groot.
Op 27 september wordt de situatie zo ernstig
geacht, dat op verzoek van de directeur drie vrijwil-
ligers (prefect H. Turlings, R. Huysmans en Ch.
Janssen) per fiets naar de Duitse commandant in
Kerkrade en naar de Amerikaanse bevelhebber in
Spekholzerheide gaan om voor Rolduc verlof te
vragen naar het bevrijde gebied te mogen eva-
cueren. Er wordt een overeenkomst met beide
partijen bereikt: van 1-6 uur zal er niet geschoten
worden. ln drie groepen, onder leiding van leraren
vertrekken de zieke en de andere overgebleven
bewoners van Rolduc.
"De Provisor en Mhr. Bessems sluiten de deuren af en (. . .)

Adieu Rolduc - hel huis is leeg, na meer dan 100 jaar!
Op Schifferheide liggen de eerste Amerikanen. Onze vlag
(23) zwaait hen tegen, ze wuiven terug en dan bevestigen we
een Oranjecocarde aan de top van de vlaggestok. ln Kaalhei-
de en Spekholzerheide staan de mensen langs de straten.
(. . . .) Even moeten we ons realiseren, dat nu ook wij vrij ziln!
VrijlVrij!Vrij! ... maar ginds ligl Rolduc -verlatenl" (24).

De heren en de zusters worden ondergebracht in
het Moederhuis van de zusters in de Gasthuis-
straat in Heerlen.

Een goede week later, op 6 oktober stoten de
Amerikanen door: Rolduc is bevrijd. 's Anderen-
daags weten drie heren Rolduc te bereiken. ln en
om het huis is veel vernield door beschietigingen
en door plundering. Op 10 oktober keren de
directeur, de prefect, de provisor, mhr. Ch. Janssen
en de keukenzuster naar Rolduc terug. Met de
Amer¡kanen die er ingetrokken zijn wordt een
regeling getroffen over verdeling van de ruimten.
Geleidelijk keren steeds meer leraren, zusters en
lekenpersoneel terug om le helpen het huis op te

knappen.
Moeder Gratia, de overste van de zusters, be-
schrijft in een brief d.d. 19 oktober, gericht aan de
algemene overste in Heerlen, hoe zij het huis aan-
troffen en hoe het herstel op gang kwam. 1zs¡.
"Mhr. Prefect stond ons in het voorhuis op te wachten, waar
men het borslbeeld van H.M. de Koningin had geplaatst.
Het puin was al weg geveegd in de kruisgangen, zodat we
ongehinderd in de infirmerie aanlandden, waar we voorlopig
onze tenlen gingen opslaan!"

Bedden worden op orde gebracht, de crypte wordt
gereed gemaakt voor mislezen. De ravage in huis
blijkt groot.
"Op de eerste plaats werden kuipen opgezocht om onder de
lekken te zetten ingeval regen zou komen. Maartoen de regen
ons verraste hielpen de kuipen niet meer en alles overstroom-
de van boven tot beneden, gewoonweg verschrikkelijk.
De plafonds en de rubbervloeren bederven allemaal. Op de
slaapzaal zwommen de matrassen in het water. Overal waar
men kwam zou men willen aanpakken, maar bìj zo'n toesland
staat men machleloos en doel men het verstandigste rustig
het een na hel ander le nemen. Daarom zijn we maar begon-
nen met de kerk en het voorhuis.
ïoen de tweede partij Zrs. kwam begonnen we ook de kamers
wat op te knappen. Die lagen nog alle het onderste boven.
Geen kamer of kasl is dicht gebleven en hoe langer we
werken, hoe beter we kunnen constateren wat er gestolen is.
Over het algemeen is er veel verdwenen aan beddegoed,
linnen, etenswaren en andere voorwerpen (van de professors,
Zrs, studenten en van hel huis). Een overzicht hebben we nog
niet: dat komt pas als alles op z'n plaats rs. Nu doen wij nog
elken dag nieuwe ontdekkingen.
Het beþint nu toch al een beetje anders te worden. Als de
Heeren niet zoo goed geholpen hadden, geloof ik nooit, dat
we er doorheen gekomen waren. Goede Eerw. Moeder, U

moest eens zien hoe zij werken en sjouwen. Als zij zoo met
een vrertal bezig zijn, dan haalt U er geen Heeren Professoren
van Rolduc uil. Zij zijn allen even bezorgd en goed voor ons
en wij van onzen kant zorgen weer goed voor de Heeren. Er
zijn ook al een achtlal knechten hier, dus dal helpt ook al weer.
Dinsdag j.l. is het zustershuis vrijgekomen. Die Amerikanen
zijn toch zoo'n goeie menschen. We moesten nogal vaak naar
het zustershuis om het noodige te halen van linnen enz.Zoo-
doende hebben ze gezien dat we het huis toch slecht konden
missen en zij zijn er van zelf uitgegaan. De officieren zalen er
in de kapel. Zelf hebben ze het puin weggeruimd en alles op
hun maniei. gepoetst en de loopers afgedaan. Het deed je
werkelijk goed.
Als de Zrs. waler gaan putten, dan nemen zij hen de emmers
af en gaan zelf de put in en brengen het water naar de keuken.
Ze helpen waar te helpen is en tracteeren maar sleeds op
beschuit en chocolade.
Zij hebben hier ook duitsche vrouwen en kinderen verpleegd.
Toen een der Heeren vroeg (om eens te horen wat zij zouden
zeggen) waarom zij duitschers verplegen antwoordden zij:als
zij ziek zijn maken wij geen onderscheid. Het zrjn echter
bannhartige Samaritanen en geven ons een voorbeeld. Bij
O.L.Heer is ook geen verschil, denken ze zeker.
Gisteren hebben wij het licht gekregen; overal mag het nog
niet aan, omdat zooveel ramen en verduisteringen stuk zijn,
maar we zijn er toch blij mee. Op de noodigste plaatsen, waar
we ons verblijf hebben, kunnen we ons nu redden . . . lk denk
dat we nu ook spoedig kunnen wasschen. Bergen vuile was
stapelen zich op. Want de laatste weken voor de ontruiming
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hadden we al niet kunnen wasschen. Eerst kwamen de
duitsche soldaten, toen de N.S.B.ers daarna de zieken en de
ouden van dagen uil het ziekenhuis van Kerkrade.
Vooral de laatsten hebben zooveel wasch noodig gehad, dat
we niet meer wisten waar ermee te blijven. Nu hebben we nog
manden opgehaald, allemaal nat en ik vrees, ook veel
bedorven. In de waschkeuken dreef de wasch in het water;
daar is al het glaswerk stuk. Als de machines daar maar gauw
in werking gaan, zouden we daar toch gauw aan de slag kun-
nen gaan.
ln het zustershuis valt het over het algemeen mee. De cellen
en de kapel hebben het meest geleden. Als daar gepoetst is,

zullen we er toch weer spoedig terecht kunnen.
Er zijn nu al 46 voltreffers geleld, die van buiten niel mee-
gerekend. Want in de weien en in den tuin zijn er ook aardig
wat terecht gekomen. Maria aan de grot is ook beschadigd.
Bernadette niet. Als men alles nagaat kan men constateren,
dat de meeste beelden onbeschadigd zijn gebleven.
ln den refter zijn alle ramen stuk, overal scherven gevallen,
maar geen enkel beeld of schilderij werd beschadigd, en zoo
is het bijna overal.
Ziehier, Goede Eerw, Moeder een klein overzicht. Het is te veel
om alìes te schrijven, daarom kom maar eens gauw kijken.
w.g. Moeder Gratia
Overste.

Aan de voet van de eerste pagina van deze getyp-
te brief staat met de hand geschreven: "4400
ruiten stuk".

Op 25 oktober wordt op een klein deel na het hele
huis door de Amerikanen gevorderd. Het wordt
een Rest Center voor groepen van 1000 front-
soldaten die er voor telkens 48 uur zullen verblij-
ven. De overige Amerikanen verlaten Rolduc.
"ln de namiddag komen gevangen genomen NSB-vrouwen
om 't huis te poetsen. Ze gaan echter zo kwistig met water
om, dal de Zusters 't nog liever zelf doen en dus verdwijnen
zeweet na een half uurtje." (26).

Op 26 oktober komen de eerste Amerikaanse
troepen voor enkele dagen op Rolduc uitrusten.
Rolduc zal tot 5 augustus van het jaar daarop als
Rest Center voor de Amerikanen blijven fungeren.

Ondanks de nog onzekere situatie en hoewel het
huis nog maar ten dele voor de Rolduciens be-
schikbaar is, is terstond gepoogd zo spoedig
mogelijk het ondenruijs te hervatten. Precies een
maand na de bevrijding, op 6 november 1944,
herbeginnen de lessen voor V en Vl gym. Er wordt
gestart met 20 externe leerlingen. ln de komende
weken zal ook met andere klassen zowel van
gymnasium als van HBS worden begonnen. Er

zijn drie lessen 's morgens en één 's middags.
Bovendien is er een middag- en een avondstudie.
Nog altijd ligt Rolduc onder granaatvuur: nu en

dan moet een treffer worden geincasseerd. Veel
van de bewoners slapen weer in de schuilkelders.

Op 1 december wordt in Rolduc een theologie-
cursus geopend voor aanstaande priesters (sub-

diakens) uit het bevrijde Zuid-Limburg (zz). Er

wordt begonnen met een achttal seminaristen. De
lessen worden verzorgd door docenten van het

Rold ucse philosophicum.
Men lijkt er op de een of andere wijze in geslaagd
te zijn weldra hel dagelijkse leven weer een zo
normaal mogelijk aanzien te geven: "20 Decem-
ber begint voor bijna alle klassen de compositie"
(proefwerk) (28). Eind januari "1945 wordt de
theologiecursus uitgebreid doordat ook jongere-
jaars theologanten uit het bevrijde zuiden worden
uitgenodigd naar Rolduc te komen; 1 februari
beginnen drie klassen van het groot-seminarie
voorgoed hun lang onderbroken studie. Ook de
philosophie supér¡eure (het tweede jaar) begint
op die dag weer te Rolduc. Voor de inferieure
worden cursussen gegeven in Heerlen en Maas-
tricht. Voor de studenten van de filosofie die in het
bevrijde deel van Noord-Limburg wonen wordt in
het Bisschoppelijk College te Weert een f¡losofie-
cursus gegeven o.l.v. prof.dr. F. Sassen.
Nadat begin maart Roermond en het overige deel
van Noord-Limburg zijn bevrijd komen enkele
hoogleraren van het groot-seminarie het Rolducse
theologicum versterken. De president, prof.dr. F.J.

Feron, die met de bisschop naar Leeuwarden was
geëvacueerd, bezoekt zijn seminaristen op 21

april, bisschop Lemmens komt op 2 meivoor hel
eerst op bezoek. De bevrijding van heel Nederland
op 4 en 5 mei en de volledige capitulat¡e van
Duitsland op 7 mei worden in het jaarboek uiter-
aard met enthousiasme vermeld.
Al spoedig daarna (17 mei) vraagt de directeur
schriftelijk aan de ouders van de leerlingen die
voor het schooljaar 1944-1945 waren ingeschre-
ven, en van wie slechts een deel als extern het
onderurijs had kunnen volgen de inlichtingen die
nodig zijn om te weten, hoeveel leerlingen Rolduc
het volgend schooljaar zal herbergen.
Eveneens in mei verschijnen in de kroniek de
eerste berichten over de nieuwe bestemming die
bisschop Lemmens aan Rolduc wil geven, als
uitsluitend klein-seminarie van zijn bisdom (26 en
27 mei). We komen op deze gewichtige aange-
legenheid nog uitgebreid terug.

Op 20 juli begint voor de leerlingen van HBS en
gymnasium de vakantie. Op 30 juliwordt bekend,
dat de Amerikanen Rolduc zullen verlaten.
Op 2 augustus vertrekken de meesten metterdaad
en op 4 augustus behoort de Amerikaanse peri-
ode van Rolduc tot het verleden.
De volgende dag (5 augustus) worden in de
Rolducse kerk zeventien priesters gewijd, die het
laatste deel van hun opleiding in Rolduc hebben
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ontvangen. Op 14 augustus verlaten zij en hun
docenten Rolduc. Het huis kan zich gaan op-
maken voor een 'normaal' Rolducs jaar. Dat zal op
1B september beginnen. Het zal tevens het laatste
jaar zijn van het'oude' Rolduc.

Rest ons aan het einde van dit overzicht van
Oorlog en Beviljding te vermelden, dat ln de
oorlogsjaren zeven oud-Rolduciens zijn gefusil-
leerd, dat er zevenentwintig zijn omgekomen in
concentratiekampen, dat er twee niet zijn terug-
gekeerd na verplichte tewerkstelling in Duitsland
en dat een leraar en een leerling zijn omgekomen
bij bombardementen. Vier oud-leerlingen zijn als
militair gesneuveld in de meidagen van 1940. Een
gedenkplaal (ReligÌoni et Regi) in de kruisgang,
tegen de wand van de grole studiezaal, vermeldt
hun namen. (Op deze plaat staan ook zes oud-
leerlingen vermeld die na het einde van de oorlog
in Europa om het leven zijn gekomen in het toen-
malige Nederlands Oost-lndie). (2e).

kan (zoals dat heet) erger worden voorkomen. De
leerlingen van Klein Rolduc worden gedurende
de nachten enige tijd ondergebracht bij gast-
gezinnen in Kerkrade.
Op 7 juli 1946 worden voor het laatst op Rolduc
einddiploma's voor de HBS uitgereikt.
Op 14 juli wordt het laatste schooljaar van het
derde Rolduc afgesloten. Rolduc zal voortaan als
klein-seminarre uitsluitend bestemd zijn voor
priesterstudenten van het bisdom Roermond.

Het einde van het Derde Rolduc

De priesteropleiding in het diocees
tot 1946

Het bisdom Roermond is tot 1946 het enige
Nederlandse diocees geweest dat de vorming
van zijn priesterkandidaten in de middelbare
schoolleeftijd niet had toevertrouwd aan één spe-
cifiek en exclusief seminarie. ¡so¡. Zowel Rolduc als
de bisschoppelijke colleges van Weert en Sittard
konden min of meer formeel op deze titel aan-
spraak maken.
Daarnaast heeft het Bisschoppelijk College van
Roermond feitelijk altijd een groot aantal priester-
studenten op de studie aan het philosophicum
voorbereid.

Rolduc had als seminarie de oudste papieren.
Wanneer Mgr. J.A. Paredis (1795-1886), aposto-
lisch vicaris en na het herstel van de bisschoppe-
lijke hierarchie in 1853 de eerste bisschop van
Roermond, in de jaren '40 van de vorige eeuw
moeizame onderhandelingen voert met het
bisdom Luik, met het doel Rolducvoorzijn diocees
te verwerven, is het er hem vooral om te doen te
kunnen beschikken over een instituut waar de
opleiding van de eigen clerus zou kunnen plaats-
vinden. ist¡.
Kort nadat in 1843 Rolduc in handen van Pareclis
was overgegaan erkende de Nederlandse over-
heid na enige strubbelingen Rolduc als seminarie
van het vicariaal Limburg. Het werd door de rijks-
overheid beschouwd als een integrerend onder-
deel van het groot-semrnarie Roermond zodat
,,beide gestichten (. . .) slechls eene eenige openbare instel-
ling bepaaldelijk bestemd lot opleiding van kweekelingen van
de R.K, geestelijke stand u¡tmaken" (32).

Directeur Peters echter had zich van het begin af
tot doel gesteld Rolduc te maken tot een "Katholiek
instituut voor geheel Nederland en aangrenzende
landen". Daartoe zou er naast het seminarie een
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Het eerste schooljaar na de oorlog (1945/46) zal
weer het gewone verloop hebben, volgens de
vertrouwde dagorden en gebruiken.
Vermeldenswaard is nog uit dat jaar, dat in de
ochtend van 28 november de zgn. Sterrentoren,
een der slaapzalen, enkele zolders en een paar
slaapkamers van leraren zrjn uitgebrand. Door de
inspanning van verschillende brandweercorpsen
en van leraren, leerlingen, personeel en zusters
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school voor middelbaar onderwijs gevestigd
worden alsmede een normaalschool voor de
opleiding van onderwijzers. 1se¡.

Formeel was Rolduc aldus klein-seminarie, het
werd wanneer het zo te pas kwam naar buiten toe
ook wel als zodanig opgevoerd, maar het was
feitelijk steeds minder als klein-seminarie herken-
baar geworden. Het had zich ontwikkeld tot een
middelbare school met gymnasium en HBS,
bestemd voor jonge mannen uit het hele land.

Het Bisschoppelijk College te Weert heeft waar-
schijnlijk dezelfde formele status gehad als
Rolduc. ln een in 1948 verschenen gedenkboek
van dit college 1s+¡ wordt gesteld,
"dat men bij de beoordelrng van het karakter van het College
in de jaren 1876-1 946 (moet) onthouden, dat het feiteliik
- zonder het officieel te zijn - als seminarìe diende of lìever als
kweekschool voor een grote schare van priesters van het

bisdom Roermond, andere bisdommen en tal van religieuze
orden en congregaties" (35).

ln het gewijzigde reglement van de school, dat op
15 juli 1B9B naar Den Haag wordt gezonden staat
onder art. 3:
"Het college als onderafdeeling van het bisschoppelijk semi-
narie heeft uitsluitend ten doel jongelrngen, die priester willen
worden, op te leiden voor de studiën in de godsgeleerdheìd

van de hoofdafdeling te Roermond" (36).

ln het Weerter schoolblad 'De Enterhaak' schrijft
in 1946 de leraar Th. Thijssen - die in dat jaar van
Weert zal overgaan naar Rolduc -:

"(. . .) en er is zelfs een periode geweest, waartn het gymnasium
alleen open stond voor studenten, wier bedoeling het was

Priester te worden" (37).

Ook de Sittardse aanspraken op de titel "klein-
sem i narie" zij n, hoewel ze jonger zijn, f ormeel sterk
(38).

ln 1924 besloot de toenmalige bisschop mgr.
L.J.A.H. Schrijnen (1861-1932) aan dit Bisschop-
pelijk College een internaat te verbinden, dat
uitsluitend bestemd zouziin voor de opleiding en

vorming van toekomstige priesters.
Drs. J.H.J. Bohnen, oud-leraar van Rolduc en van
1953-1961 , directeur van het Bisschoppelijk
College in Sittard schrijft in een uitvoerige brief aan
de redactie van Het vierde Rolduc:
"Het is allerminst vreemd, dat mgr. Schrìjnen in 1924 aan het

B.C. in Sittard opdracht gaf een internaat te stichten voor de

opleiding van priester-leerlingen. De discrepanlie van de

cijfers liep wel heel ver uiteen, ten nadele van het officiële
'Klein Seminarie'.Ziehier een overtuigend voorbeeld: ln sept.
1924 begonnen 33 nieuwe studenten de studie v.d. Phlloso-
phie lnférieure'.
Zij hadden hun gymnasium-studie vollooid aan de Bissch'

Colleges: Weert 12; Roermond 9; Sittard B; Rolduc 1. (Daarbij

kwamen er 2 uit Maastricht en 1 uit Venlo)" (3e).

Volgens Bohnen is het Sittardse college in 1905
door de bisschop mgr. J.H. Drehmanns opgericht,

nadat in '1900 de Nederlandse Jezu'ieten het

Sittardse Aloysiuscollege hadden verhuisd naar
Nijmegen. Drehmanns vreesde toen, dat er in de
regio tussen Susteren en Oirsbeek veel priester-

roepingen verloren zouden gaan. ln 1905 gaf

hij daarom aan de priester P. Brounts opdracht in

Sittard een nieuw bisschoppelijk college te sticht-
ten, aanvankelijk gedacht als pro-gymnasium met
vier klassen. Bohnen vermeldt, dat directeur
Brounts in 1923 op bevelvan bisschop Schrijnen
moest bedanken. De bisschop wilde aan het Sit-
tardse college een internaat verbinden, uitsluitend
bestemd voor priesterstudenten. Hij wilde

Brounts niet met de leiding daarvan belasten en

benoemde tot zijn opvolger Leonard Timmermans
(40).

Deze zalin 1924 dit internaat voor priesterstuden-
ten oprichten. Later zal ook dit internaat overigens
tevens niet-priesterstudenten opnemen. ln het

Sittardse gedenkboek uit '1930 trekt Feron een

vergelijking tussen Rolduc en Sittard, beide
bestemd om zonder onderlinge concurrentie de
toekomstige clerus van Limburg te vormen:
"Laat berden daar staan, opnemend en weer uìtzendend de

keur onzer jongelingschap van het Zuiden, die ìater de

geestelijke aanvoerders ìn den heiligen stri.id zullen wezen"
(4' ).

Ter nadere adstructie van het feit dat Sittard zich-
zelf inderdaad nog lang als seminarie beschouw-
de kan nog een gedrukte oorkonde dienen, ge-

dagtekend 20 juli 1936 en vermeldend dat in
Sittard een ereprijs is toegekend aan N.N.:

"die dit jaar slaagde voor het eindexamen van het Seminarium
en toegelaten werd tot de studie van de Philosophie" 1nz¡.

Het Bisschoppelijk College van Roermond is

zover ons bekend is nooit formeel als klein-

seminarie aangemerkt. Wel heeft Roermond altijd
vrij veel kandidaten aan het philosophicum ge-

leverd. ln de Roermondse Collegeklok (het jaar-

boek) treffen we herhaaldelijk de vermeldtng aan

van leerlingen die het "Toelatingsexamen tot de

Philosophie" hebben afgelegd 1+s¡. ln de College-
klokvalt ook te lezen dat in 1936 voor het eerst de

bepaling van kracht wordt, dat priesterstudenten
het laatste jaarvan het gymnasium intern moeten
ziin 1++1.

ln feite hebben de vier bisschoppelijke colleges
zich in karakter niet wezenlijk van elkaar onder-
scheiden. Het waren rniddelbare scholen waaraan

een internaatsafdelrng was verbonden. Het onder-
wijs en de leiding van school en internaat waren
vrijwel uitsluitend toevertrouwd aan priesters van

het bisdom. Alle vier de colleges kenden een
gymnasium. Rolduc, Sittard en Roermond kenden
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ook een HBS. ln Weert is met de eerste klas van de
HBS gestart in 1945, toen duidelijk werd, dat het
jaar daarna de hele HBS-afdeling van Rolduc
daarheen zou overgaan.
Rolduc liet alleen interne leerlingen toe, de drie
overige stonden ook voor externen open. Overi-
gens volgden de stadsexternen (45) daar voor een
goed deel het regiem en de dagorde van de
internen. Dagelijkse mis, zondagse hoogmis en
lof, middagstudie en avondstudie (waar onder
toezicht huiswerk werd gemaakt) waren in 1946 in
ieder geval in Weert nog.voor hen verplicht (4ô).

Er zi¡n, uit verschillende mondelinge en schriftelij-
ke getuigenissen voldoende redenen orn aan te
nemen, dat in Roermond en Sittard de situatie niet
anders is geweest (47).

ln deze situatie bestond lange lijd weinig behoefte
aan het (opnieuw) oprichten van een specifiek en
exclusief klein-seminarie. De sfeer, de levenswijze,
de reglementen en de dagorde van de vier col-
leges waren immers nauwelijks anders dan de
leefregels en het klimaat die elders in de klein-
seminaries heersten. Door velen werd het zelfs als
een voordeel voor niet-priesterstudenten én pries-
terstudenten beschouwd, wanneer zij hun middel-
bare schooltijd samen beleefden (48).

Des te meer verbazingwekkend is in 1946 dan ook
het besluit van bisschop Lemmens, Rolduc uit-
sluitend te bestemmen tot klein-seminarie van zijn
bisdom. Het zalalleen nog maar priesterstudenten
opnemen en alle priesterstudenten uit het diocees
zullen uitsluitend als intern te Rolduc hun oplei-
ding kunnen volgen.

Het besluit van bisschop Lemmens

Op zaterdagochtend, 26 mei 1945 dient mgr.
Lemmens aan een aantal toen in verband met de
oorlogsomstandigheden nog in Rolduc studeren-
de groot-seminaristen de lagere wijdingen en aan
anderen de diakenwijding toe (stapsgewijze voor-
bereidingen op de priesterwijding). De directeuren
van de andere bisschoppelijke colleges (mr. F. Op
de Coul, Sittard; P.J.A. Moors, Weert en drs. J.W.
Goessens, Roermond) zijn nogal abrupt gevraagd
na de plechtigheid in Rolduc te komen. Ze ver-
gaderen er met Rolducs directeur drs. H.J. van
der Mûhlen, met de vicaris-generaal van het
bisdom, Feron, en met bisschop Lemmens. "Er
schijnen gewichtige besluiten te worden geno-
men!" De aard van die besluiten is door direc-
teur Van der Mühlen reeds 's anderendaags aan
de prrester-leraren van Rolduc meegedeeld:

"(. . .) dat op uitdrukkelijk verlangen van den Bisschop zo moge-
lijk reeds bij het begin van het nieuwe schooljaar Rolduc van
bestemming zal veranderen en enkel als Klein-seminarie van
ons diocees zal blijven voortbestaan. Het ligt welvoor de hand,
dat deze kwestie voorlopig de topic of the day is" 1as¡.

De grote haast die de bisschop aan de dag legt
(" ..zo mogelijk reeds bij het begin van het nieuwe
schooljaar . .") heeft kennelijk het geheugen van
Moors parten gespeeld: hij plaatst in een inter-
view deze bijeenkomst met de bisschop enkele
maanden later, in augustus 1945! Uit het interview
met Moors:
"De bisschop zei toen heel kort en zonder molivering: "Heren
ik heb besloten dat Rolduc een exclusief Klein-Seminarie
wordt. Dat gaal in per 1 seplember 1945. Wij zeiden toen:
"Monseigneur, dal valt wel erg uit de hemel en per 1 septem-
ber, dat gaat niet, dat is volstrekl onmogelijk (. . .") "Ja, ja zei
Lemmens, maar het moét doorgaan, het moel". Feron steunde
ons loen enigszins en zer:"Monseigneur, het overvalt de heren
wel bijzonder, kan uw besluit niel ingaan een jaar later, op 1

seplember 1946?" Lemmens zei weer: "Ja, maar het moét
doorgaan".
Wij wilden er loch nog wel eens over praten, wanl dat besluit
zou natuurlijk een soort volksverhuizrng met zich meebrengen.
Feron zei toen: "Monseigneur, vindt U het goed, dat ik nog
eens met de heren ga overleggen?" Wij kregen loen in onze
eenvoud en simpelheid de indruk dat er misschien toch nog
wat aan te doen zou zijn, dat het besluit teruggedraaid kon
worden. Met alle respect voor Feron, maar hij heeft die indruk
bij ons laten bestaan. Wij zijn toen weken achter elkaar elke
zaterdagmorgen naar Sittard getogen en hebben daar ver-
gaderd (. . .)
We meenden nog altijd, dat de bisschop toch wel moest
bezwijken onder de vracht van argumenten dìe wij aanvoer-
den. We waren graag bereid de situatie in de colleges meer
aan te passen aan de wensen van de bisschop.. . . Toen we
alles hadden gezegd vonden we, dat de bisschop maar moest
beslissen (. . .) En loen kwam het besluit: het gaat tóch door.
Ze hebben ons op het bisdom toen toch wel wat te laag aange-
slagen." 1so¡.

Het verzet van de directeuren der andere colleges
is begrijpelijk. Vooreerst moesten zij hierdoor hun
'beste' leerlingen afstaan aan Rolduc.Ze zouden
graag de priesterstudenten tussen hun overige
leerlingen hebben gehandhaafd.
Ook waren allerlei problemen van financiële en
onderuuijstechnische aard te voorzien. Externe
leerlingen der colleges moesten eensklaps intern
worden op Rolduc. Het Sittardse gymnasium zou
het ius promovendi (erkend einddiploma) krijgen
terwijl de hele Rolducse HBS zou worden over-
geplaats naar Weert. Dat vergde overleg met en
toestemming van het Ministerie van Onderwijs.
Voor Rolduc en Weert zouden door de verplaat-
sing van de HBS verschuivingen in het leraren-
corps nodig zijn.
Wat de directeuren echter het meest verbijstert is
dat dit alles gebeurt zonder enig overleg (51). Ze
zijn op korte termijn ontboden om het besluit te
vernemen dat de bisschop zonder hen over hun
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instituten heeft genomen. De argumenten dte ze
daarna tijdens een soort inspraak procedure -

- avant - la - lettre raandragen worden niet serieus
gewogen. "Ze hebben ons op het bisdom toen
toch wel wat te laag aangeslagen", zegt de voor-
zrchtige Moors 1sz;. Rolducs Jaarboek vermeldt op
12 juli 1945:
"De Directeur deelt aan het souper mede, dat nu inderdaad in

princìpe besloten is tot het stichten van een zuiver Klein-
Seminarie te Rolduc. We bevinden ons thans in het stadium
van verwijderde voorbereiding daartoe. ln het komende
schooljaar blijft de status quo echter nog ongewijzigd be-

staan" 1se1.

Motieven door mgr. Lemmens genoemd

ln een herderlijk schrijven aan de geestelijkheid en
gelovigen van zijn bisdom d.d. 25 maart 1946
beschrijft de bisschop hoe hij gedurende een
veertienjarige ervaring in het opleiden van pries-
ters (als professor aan het groot-seminarie te
Roermond 1918-1932) heeft bemerkt hoe moeilijk
het is, zelfs van goede kandidaten goede priesters
te maken. Hij werd er versterkt in zijn overtuiging
dat geen middel ongebruikt mocht blijven om de
ideale priestervorming zo goed mogelijk te
benaderen. Eenmaal bisschop geworden besefte
hij "met bezwarende duidelijkheid" dat zijn eerste
zorg moest zijn: de zorg voor de vorming van de
priesters.
"Toen Z.H. Paus Pius Xl Ons dan ook in een particuliere
audiëntie met niets ontziende klaarheid sprak over Onzen
plicht om met groote zorg en gestrengheld te waken over de
vorming van goede en heilige priesters, waren Zijn woorden
de zuivere weergave van hetgeen in Onzen geest en hart
leefde, en Wij gaven den Heiligen Vader gaarne de belofte ons

best te doen en niet terug te schrikken voor mogelijke moei-
lijkheden en offers" (54).

De betekenis van deze passage is niet zo eendui-
dig als zij op het eerste oog mag lijken.
Moeten wij eruit afleiden, dat Pius Xl nog net voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (Pius

stierf in februari 1939) bisschop Lemmens heeft
gemaand, zich wat de priesteropleiding betreft te
conformeren aan de in ieder geval in Nederland
algemeen geldende praktijk?
De audiëntie waarvan sprake is lijkt voor de
bisschop meer te hebben betekend dan een
wederzijds uitwisselen van bezorgdheid over de
vorming van de priesters. De paus brengt zijn
mening naar voren "met nlefs ontziende klaar-
heid". De bisschop belooft "niet terug te schrikken
voor moeilijkheden en offers (. . .)".
Toch zijn wij geneigd aan de rol van Pius Xl niet
zo'n zwaar gewicht toe te kennen. De paus heeft
de bisschop slechts gevraagd, te zorgen voor de
vorming van goede en heilige priesters. Dat onder-

werp placht bij alle officiële bezoeken van bis-
schoppen aan de paus aan de orde te komen
"als voorwerp van diepe zorg". De paus spreekt
bovendien niet over het oprichten van een speci-
fiek klein-seminarie. Zijn woorden zijn veel alge-
mener. Wanneer er van een formeel bevel of van
een dringend en concreet pauselijk verzoek
sprake was geweest, dan is het niet goed denk-
baar, dat bisschop Lemmens in de zes of meer
jaren die lagen tussen deze audientie en het

effectueren van het pauselijk woord, daarover met
niemand zou hebben gesproken. Zijn besluit van
1946 kwam voor iedereen van hoog tot laag -

uitgezonderd misschien voor vicaris Feron - als
een volslagen verrassing.
Wat meer zegt: wanneer er van een duidelijke en
concrete vingerwijzing van de paus sprake zou
zijn geweest zouden bisschop Lemmens en vica-
ris Feron zich daarop zeker duidelijker en concreter
hebben beroepen op het ogenblik waarop zij,
vrijwel als enigen, het besluit moesten verdedigen
tegen de kritiek van binnen en buiten het bisdom.
Wel is denkbaar, dat Lemmens persoonlijk het
pauselijk woord heeft verstaan als een opdracht
een klein-seminarie te stichten, omdat het geheel

aansloot bij gedachten die al langer bij hem
leken te leven. Volgens Bohnen heeft Lemmens
al van het begin van zijn pontificaat af (1932) met
deze gedachte gespeeld.
"Het is mij indertijd opgevallen, dat hij, voor het eerst na zijn

bisschopswijding plechtig onlvangen op het voorplein van

Rolduc, enkele malen zeer nadrukkeliik sprak over 'MIJN

klein-seminarie'. Dit herhaalde hij geregeld bij volgende
bezoeken (. . .)" (55).

Als dat juist is viel het woord van de paus bi1

Lemmens in bijzonder vruchtbare bodem:
"Zijn woorden waren de zuivere weergave van hetgeen in

Onzen geest en hart leefde",

schrijft hij in zijn herderlijke brief.

ln deze visie had Lemmens zijn besluit al in de
jaren voor de oorlog genomen en had hij de uit-
voering ervan slechts uitgesteld in verband met de
ongewisse situatie van een dreigende oorlog.
Aldus zou begrijpelijk worden waarom hij reeds in
augustus 1945, slechts enkele maanden na het

ernde van de oorlog, zijn besluit tot uilvoering
begon te brengen. Het zou dan immers gaan om
een beslissing waarvan hij de effectuering wegens
de oorlogsomstandigheden slechts tijdelijk had

opgeschort.

Voor het snelle handelen van de bisschop na de

oorlog bestond nog een andere grond. Men moet
zich om dit te begrijpen het beeld van de tijd voor
ogen roepen. Mgr.mr. W.P.H. Delhoofden, toen-
tertijd (sinds 1945) secretaris van het bisdom en
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huisgenoot van de bisschop, geeft daarvan het
volgende beeld.
"De oorlogstijd was achler de rug. De wereld ging weer open
(. . ,) Limburg kwam door de bezettingslegers in kontakt met de
amerikaanse culiuur en met de uitwassen daarvan. Zowel
Lemmens als Feron gebruikten het woord 'verwildering'en de
uitdrukking 'de duivel is in Limburg losgebarsten' (66).

ln zijn brief van 25 maart schrijft de bisschop: "De
candidaten komen uit een wereld die besmet is"
(57). Vooral Feron zal bevroed hebben dat het
homogeen katholiek erfgoed van Limburg wankel-
de. Feron was een man die een sterke tegenstel-
ling beleefde tussen naluur en bovennatuur. Hij
achtte het niet verantwoord de opleiding van de
priesters die geroepen waren de verwildering te
keren, te laten plaats vinden in de gewone middel-
bare scholen en bisschop Lemmens was het daar-
in - zoals doorgaans - met hem eens: de colleges
boden niet de meest geëigende sfeer waarin
priesters konden groeien.

De tijden waren immers veranderd. ln de colleges
waren de internaten geleidelijk minder dominant
geworden. De externe leerlingen uit de stad en uit
de ommelanden werden 's morgens in groten
getale per bus, trein of fiets aangevoerd.
Met de groei van de scholen ging gepaard een
groei van het aantal lekeleraren. Zij werden gelei-
delijk belangrijk talrijker dan de priester-leraren.
Met dit alles veranderden de colleges van karakter.
Eens waren het opvoedingsinstituten die door
middel van onderwijs, godsdienstige en culturele
vorming en recreatie een vrijwel alles omvattende
invloed hadden op het leven van hun interne én
externe leerlingen. Allengs echter werden het
middelbare scholen met een duidelijke prioriteit
voor onderwijs, waarbij met name ten aanzien van
de externe leerlingen het vormingselement in een
steeds marginaler positie moest komen te ver-
keren. De colleges begonnen hun greep op het
dagelijkse leven van hun externe leerlingen te
verliezen.
Van dat ogenblik af moest een bisschop als Lem-
mens, bijna scrupuleus bezorgd over de vorming
van zijn priesterkandidaten wel een klein-
seminarie stichten.
"En nu mogen Wij God wel danken om het vele goede en
schoone, dai in Onze Bisschoppelijke Colleges is gegroeid.
tenslotte kon men toch niet zeggen, dat dit de meest geeigen-
de sfeer was, waann priesters konden groeien. De tijd had
hieraan ook veel veranderd. Het aantal studenten groeide
onrustbarend, de verhouding van het aantal priesterstudenten
tot de overige leerlingen werd sleeds ongunstiger. Daaren-
boven, het was eenvoudig niet meer mogelijk om aan alle
Bisschoppelijke Colleges zulk een bezetting van priester-
leeraren le handhaven, dat men van een instiluut kon spreken
voor en door priesiers ingesteld en geleid" (58).

Zo noemt de bisschop als redenen voor zijn
besluit, van Rolduc klein-seminarie te maken, zijn
diepe en permanente zorg voor de vorming van
priesters, waarin hij is gesterkt door het pauselijk
woord van Pius Xl. Alvóór de oorlog heeft hij meer
of minder expliciet besloten een klein-seminarie
te stichten. Door de oorlog is de uitvoering van
dat besluit opgeschort.Zeker na de oorlog komen
mogelijke priesterkandidaten uit een wereld die
besmet is. De bisschoppelijke colleges hebben
hun vroeger karakter als vormingsinstituten voor
jonge mensen, door priesters ingesteld en geleid,
waarin speciale aandacht kan bestaan voor pries-
terkandidaten, verloren. Degenen die neiging
gevoelen tot het prieslerschap moeten worden
afgezonderd van de besmette wereld. Alleen een
klein-seminarie is daarvoor het geëigende middel.

lnvloed van anderen

Welke rol hebben anderen gespeeld in het besluit
van de bisschop? Het is inrmers niet denkbaar dat
hij hierin uitsluitend op eigen koers gevaren zal
hebben.
Onduidelijk, zelfs voor degenen die de situatie van
nabij hebben meegemaakt, is de positie die
vicaris-generaal Feron heeft ingenomen.
"Zonder de krachtige medewerking van Féron zou de bis-
schop, ondanks alles, zijn klein-seminarie niet zo relatief
gemakkelijk verwezenlijkt hebben.
Féron was een geniaal begaafd man, die op elk werklerrein
een hoge post zou kunnen bekleden. Hij kwam sympathiek
over, luislerde schijnbaar belangstellend naar iedereen en
loste problemen op met een redelijke aanvaardbaarhe¡d voor
ieder. Hij was diplomaat, doch vóór alles redenaar" (5e).

Zo beschrijft Bohnen de persoon van Feron,
moraal{heoloog, president van het groot-semi-
narie, vicaris-generaal (60) en toeverlaat van de
bisschop, in en buiten het bisdom een gezag-
hebbende autoriteit op vele gebieden, gevierd
redenaar en daarnaast gezocht zielzorger, leids-
man en hulpverlener bij psychische problemen.
Algemeen is bekend, dat de bisschop in het
bestuur en het beleid van zijn bisdom zwaar op
zijn vicaris heeft gesteund, vooral in de laatste
jaren van zijn pontificaat.
Anderzijds was Feron iemand voor wie in laatste
instantie het woord van de bisschop het woord van
God was, waaraan hij uiteindelijk gehoorzaamde.
ls Feron de auctor intellectualis van het plan
Rolduc tot klein-seminarie te bestemmen en heeft
hij Lemmens daarvoor gewonnen, zodat hij - Feron
- daarna niets anders lroefde te doen dan het
besluit van de bisschop verdedigen? Voor Del-
hoofen is het initiatief afkomstig van Feron en
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Lemmens, waarbij Feron het eigenlijke idee ge
lanceerd zou hebben, terwijl Lemmens -zoalszo
vaak - erin is meegegaan (ot).

Ook de oud-docent aan het philosophicum, drs.
W. Meys zegt, dat Feron fanatiek vóÓrwas,zozelÍs,
dat Meys zich afvraagt of het idee niet van hem
afkomstig is geweest (oz).

Anderenlzoais mgr.drd. Þ.J. van Odijk, toen secre-
taris van de bisschop, en Bohnen houden het erop
dat Feron in zijn hart de open situatie zoals die tot
1946 in Limburg was, was toegedaan, maar dat hij

Lemmens blind heeft gehoorzaamd toen dezeziin
besluit had genomen. Dezelfde mening is ook
mgr.dr. P.E.J.J. Teeuwen, oud-docent en na het

overlijden van Feron, president van het grool-
seminarie te Roermond toegedaan. ln een inter-
view zegt hij:
"(Het psychologisch ìnzicht van Feron) was groot genoeg om

te zien wat wii allemaal zagen, dat een zo jeugdige fixatie op

een toekomst als priester en een zo uniforme samenleving
van enkele priesterstudenten niet goed kon zijn. Maar Feron's

loyaliteit jegens de Bisschop (dat heette toen: 'gehoorzaam-
heid') was zo groot dat hij nooit van zijn eigen denken en

voelen in deze blijk heeft gegeven" (63)'

Onder degenen die Lemmens hebben beinvloed
bij het nemen van zijn besluit of die hem daarin
hebben gestaafd worden steevast ook genoemd

mgr. Th.R. Holtman, deken van Leeuwarden in het

laatste oorlogsjaar, toen de bisschop en zijn staf
geëvacueerd in Friesland zaten en Janske van

Steenbergen, een vrouw uit het Brabantse die

beweerde dat de H. Maagd haar was verschenen
en die in de jaren waarin dit alles speelt een bij-
zondere invloed op bisschop Lemmens heeft
gehad. Voor geen van beide veronderstellingen
hebben wij verdere harde onderbouwing kunnen
vinden.
Drs. H.L.W.J. Jochems, de latere president van
Rolduc verklaarde in het met hem gehouden inter-
view, dat vicaris Feron hem in 1956 of .1957 heeft
gezegd, dat de deken van Leeuwarden aan het

besluit van de bisschop een zekere stimulans
heeft gegeven. Deze heeft volgens Feron aan Lem-
mens gezegd, dat hij als oudleerling van het

Bisschoppelijk College in Roermond grote waar-
dering voor deze instelling had, maar dat hij er als
priesterstudent niet aan zijn trekken was gekomen

ça+¡.Zijn invloed op het besluit van mgr. Lemmens
wordt ook genoemd in de interviews met Moors en

Van Odijk. Moors:
"Kijk, die zaak ts uitgebroed in Friesland, onder de oorlog. Die

mensen hadden daar niei zoveel te doen en vermoedelijk
hebben ze deze dingen uitvoerig kunnen bespreken. Dat is

vrijwel zeker. De pastoor van de parochie waar ze zaten heeft

ook een rol gespeeld en ook de deken van Leeuwarden, die

later ere-kanunnik van het bisdom is geworden. Die heeft

beslist een steentje bijgedragen, zijn naam viel wel eens

tijdens die zaterdagvergaderìngen ìn Sittard" (66)'

Het komt ons tn ieder gevall plausibel voor dat
Lemmens' besluit in Friesland tot rijping is ge-

komen, in aanmerking nemend, dat hij het reeds

lwee maanden na zijn terugkeer bekend maakte.

Over de invloed die Janske van Steenbergen kan

hebben gehad zal wel altijd onduidelijkheid blijven

bestaan. De inschatting ervan door verschillende
mensen die geinterviewd zijn is nogalverschillend'
Van Odijk woonde sinds 1943 in het bisschoppe-
lijk paleis. Aan tafel trof hij de bisschop vrijwel
dagelijks. Onderwerp van gesprek was zeer vaak
Janske van Steenbergen. Volgens Van Odijk heeft

Janske er bij de bisschop op aangedrongen dat
hij een klein-seminarie zou slichten: de priester-

leerlingen zouden moeten worden afgezonderd
van de wereld!
Anderzijds is het ook mogelijk dat Janske harer-

zijds is ingegaan op de suggestie van Lemmens,
dat er een klein-seminarie zou moeten komen.

De beinvloeding is altijd wederzijds geweest,

aldus Van Odijk. Ook Teeuwen acht de invloed

van Janske groot. Volgens hem komt het plan

zekervooreen groot deel urt haar koker (oo).

Moors echter stelt in het met hem gehouden
gesprek, dat hij het onwaarschijnlijk acht, dat in
deze van invloed van Janske gesproken zou

moeten worden (67).

De reacties

"Thans treedt Uw Bisschop voor U op met alle gezag dat God

Hem heeft gegeven, om met Uw aller steun de kroon te zetten

op het werk voor den priester. Limburg zal dit werk steunen"

(68).

Aldus werpt bisschop Lemmens heel zijn bis-
schoppelijke waardigheid in de strijd om gehoor-

zame uitvoering van zijn besluit af Ìe dwingen.
Helemaal zeker, dat Limburg dit werk zal steunen
lijkt hij niet, want enkele regels hoger zegt hij:

"Zoo ooit dan rekenen Wij nu op Uw volgzaamheid. Laat Uw

volgzaamheid en edelmoedigheid desnoods des te grooter

zijn naarmate de een of ander in onnadenkendheid wellicht

tegenwerkt",

De bisschop verwacht verzel, een voor die tijd,
waarin in kerk en maatschappij nog duidelijke en

strakke gezagsverhoudingen heersten niet zo

voor de hand liggende reactie. Hij tracht dit verzet

op voorhand te ontkrachten, door het als voort-
komend uit onnadenkendheid te bestempelen'
Op dezelfde grond wendt hij een andere veel ge-

bruikte stijlvorm aan: hij noemt zell de te verwach-
ten bezwaren en holt deze terstond uit:
"Daar is vooreerst het verlies van Rolduc als nationaal op-
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leidingsinstituut. Daar is vervolgens het verlies van de betrek-
kelijke voordeelen, verbonden aan de zgn. gemengde oplei-
ding, welke voordeelen zoowel den leek - als den priester-
student tot op zekere hoogte ten goede kwamen (. . .) Wil
achten Ons verplicht een en ander in Gods naam le aanvaar-
den" 1os¡.

Het veruachte verzet is niet uitgebleven, al lijkt het
niet bijzonder algemeen en krachtig te zijn ge-
weest. Wel valt het moeilijk, in de kring der be-
trokkenen mensen te vinden die met het besluit
van de bisschop echt sympathiseerden.
We zagen, dat de directeuren van de overige drie
colleges tegen waren. Uit de gegevens die ons ter
beschikking staan wordt niet duidelijk op welke
gronden hun verzet steunde. Was het enkel of
vooral uit vrees voor de ingrijpende gevolgen voor
hun eigen instituut en betreurden zij het, dat ze
hun priesterstudenten aan Rolduc moesten af-
staan? Of werden er ook meer principiele argu-
menten gebruikt, vanuit visies op priester en
priesteropleiding, die afweken van de opvattingen
van de bisschop?
Onder de directeuren nam Van der Mühlen, direc-
teur van Rolduc een aparte plaats in. Moors zegt:
"Welke rol Van der Mühlen heeft gespeeld is me noojt hele-
maal duidelijk geworden en zal me vóór de hemel ook wel
niet duidelijk worden. Het is een man met ontzaglijk veel
verdiensten, maar ik heb nooit een echt open gesprek van-
man{ot-man kunnen hebben. Het kan best aan mij liggen,
maar ik heb nooit geweten, wat ik aan hem had" 1zo¡.

Van Odijk noemt Van der Mühlen onder de voor-
standers van het besluit van de bisschop 1zt¡.
Maar in zijn toespraak in de aula, ter sluiting van
het laatste schooljaar van het oude Rolduc, in juli
1946,2ei Van der Mühlen, dat hij op een suggestie
van de bisschop aan deze sluiting een feestelijk
karakter te geven had geantwoord, dat hij "niet in
feeststemming" was. Door velen werd dat toen
verstaan als de verst denkbare kritiek die in de
toenmalige verhoudingen mogelijk was. Bohnen
houdt het erop, dat ook Van der Mühlen zich uit
gehoorzaamheid zonder discussie achter Lem-
mens' besluit heeft geplaatst:"ln ieder geval heeft
het oude Rolduc in hem geen verdediger gevon-
den" 1zz;. Moet men het misschien zo verstaan, dat
Van der Mühlen hel met de bisschop eens was
waar het zijn opvatting betrof, dat voor de priester-
kandidaten een hoge mate van afzondering en
bijzondere zorg was vereist, dat hij ook met ge-
noegen en trots tie Limburgse priesterstudenten
naar zijn instiluut zag komen, maar dat hij tegelijk
node afscheid nam van het oude Rolduc, met zijn
gymnasium en HBS, met zijn priesterstudenten en
niet-priesterstudenten, met zijn Limburgers en
'Hollanders'?

Het Rolducse priester-lerarencorps was vrijwel
unaniem tegen Lemmens'voornemen gekanl. Van
gezamenlij ke, gecoördineerde pogingen tot open-
baar protest of verzet is echter weinig gebleken.
Dat zou ook niet in overeenstemming zijn geweest
met de wijze waarop priesters zich toen verhielden
tot het kerkelijk gezag. Men had daarop vaak
kritiek, maar die bleef binnenskamers, om geen
aanstoot te geven aan de 'gewone'gelovigen. Hoe
zou men als herder de kudde, als leraar de leer-
lingen tot volgzaamheid en gehoorzaamheid
kunnen manen, wanneer men zelf het gezag van
de hoger geplaatste openlijk ter discussie zou
stellen of zou afvallen?
Meys zegt, dat hij zich van tegenstand niet veel
kan herinneren:
"Er is door de leraren niet plenair over gesproken, hel is bij
een korte mededeling gebleven. Er werd wel wat gemopperd
en gemord, maar er was geen sprake van een serieuze
discussie" (73).

Ook de herinneringen van A.B.J. Timmermans zijn
vaag:
"Bij de leraren was er weinig begrip voor de maatregel van de
bisschop. lk herinner me een prolestbrief gelezen en onder-
tekenci te hebben. Precies staal het me niet voor de geest" (24).

De oud-leraar J.H. Schrijen zegt:
"Slechls twee à drre heren bleken ingenomen met het voorstel,
de rest was (en bleef) fel tegen (. . .) Lemmens dacht dit verzet
te breken door de felste legenstanders (als straf) over te
plaatsen en een aantal jonge prresters nieuw op Rolduc te
benoemen." 1zs¡.

Met name de overplaatsing in .1946 van de aard-
rijkskundeleraar en koordirigent A.H.H.J. Zuylen
van Rolduc naar Sittard werd door velen zo ver-
staan 1zo¡.

Bohnen beschrijft, hoe hij zonder veel hoop op
protest, op instigatie van zijn beide klasgenoten
Moors en de professor van het grool-seminarie
dr. J.M.J.A. Hanssen een uitvoerige brief van
protest heeft geschreven aan vicaris Feron. Zonder
dal ze dat van elkaar wisten had zijn collega, de
leraar Frans, dr. J.P. Boosten, hetzelfde gedaan.
"Féron bracht mij een langdurig bezoek om de bezwaren te
bespreken. Hij beloofde allerlei mutaties in mijn geest (. . . )
Van al die beloften is er niet één nagekomen!
Daarna bezochl hil ook Boosten. Deze bleek meer vasthou-
dend dan ik. Ons bleef de voldoening, dat wij tenminste iets
gedaan hadden voor het behoud van het oude Rolduc (. ..) en
voor een vruchtbaar en prettig functioneren van het nieuwe
klein-seminarie.
Van enig ander protest is mij niets bekend. Toen en achteraf
had ik diep respect voor mijn collegae, mannen die bogen uit
gehoorzaamheid" (77).

Ook bij de leerlingen die toen op Rolduc waren en
die er na de zome( niet meer zouden kunnen
terugkeren heersten wrevel, onbegrip en later
nostalgie. Toen in het najaar van 1945, vooral ook
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door het kordate en moedige optreden der hogere
klassen een ernstige brand kon worden bedwon-
gen stelde een der oudere leerlingen de wrange
vraag: "Rolduc is gered, maar waarvoor?" 1za¡.

Voorts is er sprake van tegenstand uit allerlei
geledingen van de Limburgse bevolking en van-

uit katholieke kringen daarbuiten. De directeuren
der overige colleges, de professoren van hel
groot-seminarie, in deze geleid door Hanssen die
deze groepering "Harer Majesteit's meest loyale
oppositie" placht te noemen en de kanunniken die
in het kapittel het hoogste adviesorgaan van de

bisschop vormen, worden onder de meest voor-
aanstaande tegenstanders genoemd. Daarbij
horen ook twee prominente Rolducse oud-leraren:
de Tilburgse rector magnificus prof.dr. M.J.H. Cob-
benhagen en prof.dr. F.L.R. Sassen. Deze laatste
was p/us Rolducien que les Rolduciens. Hij is in
1945 directeur-generaal van het Onderwijs en

wordt in 1946 hoogleraar in Leiden. Cobbenhagen
en Sassen zouden Lemmens hebben bezocht in
een poging hem tot andere gedachten te brengen.
Volgens zijn mondeling getuigenis heeft ook de

oud-leerling, prof.dr.ir. H.C.J.H. Gelissen, van 1935-
1937 minister van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart, de bisschop bezocht om hem te overreden,
het oude Rolduc te laten voortbestaan. Hij is naar

zijn zeggen letterlijk aan de deur gezet!

De toenmalige secretaris van het bisdom Van

Odijk herinnertzich uit het hele land felle protesten.
"Deze werden opgeborgen en door Lemmens
weggewuifd" izsl. Meys relativeert als een der
weinigen deze reacties vooralvan buiten Limburg.
"Rolduc leefde slechts bij bepaalde familìes in den lande die
hun zonen ernaar toe stuurden, vaak om hun verantwoorde-
lijkheid voor de opvoeding af le schuiven, dikwijls ook omdat
hel standing had, een zoon op Rolduc te hebben" 1ao¡.

Op de reactie van het kapittel moet hier worden
ingegaan, ook al staat deze slechts in afgeleide
zin in verband met Rolduc zelf.

Het kapittel was door de bisschop en door zijn
vicaris in de kwestie Rolduc in het geheel niet ge-
kend. Toen, de zaak beslist zijnde, in het kapittel
verzel en kritiek naar voren kwamen, ontstak Feron

er in grote woede en verdedigde de bisschop en

zijn plan: als de bisschop heeft gesproken past
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slechts gehoorzaam heid.
Volgens sommige thans nog niet afdoende te
verifieren, maar door hun grote mate van gedetail-
leerdheid en door de positie van de informanten
betrouwbaar aandoende getuigenissen heeft de
wijze waarop Feron in deze kwestie het kapittel
heeft gebraveerd er mede toe geleid, dat dit
college een goed jaar later (1947), toen de voor-
dracht voor een coadjutor (Br) voor Lemmens
moest worden opgemaakt, hem, de gedoodverfde
en door Lemmens vurig gewenste helper en
opvolger, niet eens op de voordracht heeft ge-
plaatst.
De oud-secretaris van het bisdom, Th.H.A.M. van
der Marck was de aanvoerder van de oppositie.
Men mag aannemen dat daarbij ook directeur
Goessens van het Roermondse college en de
seminarie-professor dr. J.J.A. Keulers een rol heb-
ben gespeeld. Bij het opstellen van de voordracht
bleek het kapittel van mening dat een vicaris-
generaal die bij herhaling het kapittel bruskeerde
(vóór de kwestie Rolduc was dat o.m. ook al
gebeurd bij een grondtransactie) geen bisschop
mocht worden.
Omdat men het conflict niet wilde verscherpen,
adviseerde men Lemmens geen coadjutor met
recht van opvolging, maar een wijbisschop te
vragen, waaryoor het kapittel geen voordracht
hoefde te maken. Lemmens, in deze tijd nauwe-
lijks tot besturen in staat, verwees iedereen naar
Feron en met hem kon uiteraard niemand hierover
praten. Kort voor de beslissende kapittelvergade-
ring heeft Van der Marck nog een laatste poging
bij Lemmens gewaagd maar hij werd door deze
uit de ziekenkamer gestuurd.
Het diner na de kapittelvergadering was voortref-
felijk, de kanunniken waren in een uitgelaten
stemming, alleen Feron zat er hoofdschuddend en
terneergeslagen bij; hij was niet op de voordracht
gePlaatst (82).

Aldus zou in laatste instantie de kwestie Rolduc
Feron de mijter hebben gekost (83). B¡sschop-
coadjutor werd zijn ondergeschikte, de seminarie-
professor Hanssen, die nauwelijks heeft verhuld,
dat hij over het vraagstuk van het klein-seminarie
andere opvaitingen huldigde dan zijn superieur.

De reacties in de pers

Ook de katholieke pers reageert op het sluiten van
Rolduc als landelijk ondenruijsinstituut en zijn om-
vorming tot klein-seminarie. Men kan overigens
niet zeggen dat er bijzonder veel aandacht aan is

besteed. Dat geldt met name ook voor de Lim-
burgse kranten. Hel Ltmburgsch Dagbtad maakt
alleen melding van het feit (3-g-'45), het andere
provinciale blad, De Limburger Koerier schrijft er
in het geheel niet over.
De primeur van het bericht heeft merkwaardiger-
wijze het Bredase Bisdomblad Sancfa Maila (op
23 augustus 1945).
Van de landelijke bladen meldt De Volkskrant als
eerste, dat Rolduc klein-seminarie wordt. ln een
paar kolommen wordt eersl de toestand van de
klein-seminaries in Limburg beschreven, dan volgt
een overzicht van de geschiedenis van Rolduc.
De krant hoopt dat, als de sociale studieweken
weer in ere worden hersteld, Rolduc zijn poorten
hiervoor in de vakantietijd weer openzet, want in
dit middeleeuwse milieu krijgen ze een bijzonder
cachet (28-8-1945).
De Maasbode reageert op de mededeling van de
Volkskrant dat aan de redactie de plannen al
eerder bekend waren, maar dat zij zich tot nu toe
van publikatie onthouden had! Nu hoefde men
echter niet meer te zwijgen. Tevens meldt De
Maasbode, dat de studenten van het klein-semi-
narie een officieel erkend diploma kunnen
behalen, hetgeen belangrijk is voor hen, die uit-
eindelijk toch geen priester worden. Wel zal de
school geen rijkssubsidie ontvangen (30-B-i g4b)
(80).

De Tijd bericht echter op 3-9-1 945, dat er nog geen
definitieve beslissing genomen is t.a.v. de veran-
derende status van Rolduc. De krant beroept zich
hiervoor op Van der Mühlen. Volgens andere, niet
genoemde bronnen, stuiten de plannen van
Lemmens op zeer veel tegenstand; men vreest dat
er een belangrijke sleutelpositie in het katholieke
leven verloren gaat.
Enige dagen later mengt ook het Kerkraadse
lokale weekblad, De Zuid-Limburgerzich in de dis-
cussie. Na een loÍzang op Rolduc wordt de vraag
gesteld of, als Rolduc nu klein-seminarie wordt,
eventuelei open plaatsen bezet kunnen worden
door jongens die geen priester willen worden. Het
blad vindt dit belangrijk in verband met de heil-
zame wisselwerking, die hiervan zal uitgaan.
Verder hoopt het blad dat Kerkrade nu wel een
eigen middelbare school zal krijgen. Voor dit
laatste doel is al een voorlopig comité gevormd
(B-9-1946). Pas op 22decemberbericht DeZuid-
Lintburger dat Rolduc uitsluitend klein-seminarie
wordt en wel met ingang van het komende school-
jaar.

Dat deze zaak ook oucl-Rolduciens bezig houdt,
blijkt uit een stukle in het Nijmeegse studenten-
blad Vox Carolina. Het is van de hand van Herman
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Schoemaker, die een fel tegenstander blijkt van

de plannen van de bisschop. De schrijver stelt dat
Rolduc niet van de brsschop is, maar "nationaal
kathotiek bezit". (cursief is origineel). Rolduc be-
schermt de jeugd en moet open blijven, juist nu

"de wereld zo decadent geworden is en de jeugd
de grootste gevaren dreigt" (13-10-1945).
Op 23 januari 1946 staat in De Tiid een artikel met
als kop "Adieu Rolduc". 1es¡. Het bericht, Rolduc
klein-seminarie te doen worden, heeft bijzonder
veel indruk gemaakt. Er is zelfs een comité opge-
richt om de dreigende sluiting tegen te gaan, maar
deze te verhinderen is niet gelukt. Op cultureel
gebed ziet de krant zowel een voor-als een nadeel.
Als burcht van typisch Limburgs geestelijk leven
wordt Rolduc sterker. Daarentegen zullen de con-
tacten tussen mensen uit het noorden en het zui-
den minder intensief worden.
ln een volgend artikel (13-2-1946) vermeldt de
krant, dat er nogalwat reacties zijn geweest op het

bericht van 23-1, hetgeen de redactie verbaasd
heeft. De mensen hadden graag meer inspraak
gehad. Een van de grootste grieven blijkt te zijn,

dat veel mensen niet meer weten waar ze hun
kinderen nu naar toe moeten sturen. De krant
benadrukt nog eens dat er voor- en tegenstanders
zijn en raadt betrokkenen aan "zich met wel ge-

fundeerde bezwaren (nogmaals) te wenden tot
de kerkelijke overheden te Roermond".
lntussen heeft er in De Nieuwe Eeuw een felle pole-

miek plaats. De kwestie wordt aangekaart door
een zekere Dr. V. te K. Dit blijkt te zijn Dr. B.A.G.

Veraart, arts te Kerkrade. Hij keert zich feltegen de
sluiting van Rolduc, dat hij in de verte vergelijkt
met Oxford en Cambridge. Hij begrijpt niet dat er
geen storm van protest opsteekt. Het enige wat je

vindt, zrjn enkele stukjes in de krant. Ook bij hem

komt de vraag naarvoren waar de kinderen nu naar

school moeten. Als ze op de andere colleges "zoals

bepaald is, worden toegelaten, kunnen ze dan hun

studre op gelijke voet voortzetten?" (12-1-1946).

De secretaris van het bisdom 's-Hertogenbosch,
de zeereerwaarde heer H. Pelt, reageert hierop
door te stellen dat Rolduc altijd al primair semina-
rie is geweest en dat de veranderende status uit-
voering geeft aan de bepalingen van het concilte
van Trente (1545-1563) (26-1).

De opvatting van Pelt wordt niet gedeeld door een

collega die zegt dat het natuurlijk onzin is om zich

na zoveel eeuwen nog te beroepen op het concilie
van Trente. Vervolgens legt hij dan de bepalingen
die het concilie hierover geefl uit (9-2). Deze uitleg
wordt hem in dank afgenomen door V. in een

volgend artikel, waar hij de kerk verwijt niet te luis-
teren naar de publieke opinie. Vindt het bisdom

deze niet de moeite van het beluisteren waard, dan
kan het zijn redenen misschien meedelen aan een

seniorenconvent. Wil de kerk ook dit nret, dan lijkt

het erop dat zij tegen inspraak is en dat zij de leken

niet als volwaardige leden van de kerkgemeen-
schap erkent (2-346).
Veel meer dan dit blijkt er in de pers niet te vinden.
Slechts zes bladen buiten het Limburgse geven
aandacht aandeze gebeurtenis en van deze zijn in
drie gevallen de reacties terug te voeren op oud-
Rolduciens!
De aangehaalde woorden van Meys, dat Rolduc
slechts bij bepaalde families in den lande leefde,
lijken hierin bevestiging te vinden.

De overgang

Begin maart 1946 wordt vanuit de drie colleges
Sittard, Roermond en Weert een door'De Directeu/
ondertekend schrijven gericht "Aan de ouders van

leerlingen van Gymnasia in het Bisdom Roer-
mond". (86).

Meegedeeld wordt dat mgr. Lemmens heeft be-

sloten, met ingang van het schooljaar 1946-1947
Rolduc uitsluitend te bestemmen tot klern-semi-
narie,
"Dit besluit behelst niet enkel, dat leerlingen, die te Rolduc het

Gymnasium of de H.B.S. bezoeken en niet priester willen

worden, elders hun studie moeten voortzetten, doch levens

dat alle leerlingen, die eens priester van het Bisdom hopen te

worden, voortaan hun gymnasiale opleiding te Rolduc zullen

ontvangen".

De ouders wordt "zeer beleefd doch dringend"
verzocht uiterlijk 15 maart te willen melden of hun

zoon het a.s. schooljaar naar Rolduc zal gaan "of
dat hij leerling van ons gymnasium zal blijven".
Voor veel der leerlingen van'de vier colleges
betekende deze omzetting nogal wat. Niet-pries.
terleerlingen uit Limburg en uit heel het land die te

Rolduc het gymnasium of de HBS volgden
moesten naar elders vertrekken: van de 381 leer-
lingen die er in juli 1945 waren zouden er 272 na

de grote vakantie niet terugkeren.
Voor potentiële interne en externe priesterstuden-
ten der overige colleges waren de gevolgen

mogelijk nog ingrijpender.Zij moesten, gewild of

ongewild als intern naar Rolduc.
Reeds op 22 maart kan de directeur van Rolduc
melden, dat het schrijven aan ouders der Limburg-
se gymnasiasten tot nu toe heeft geleid tot 413
aanmeldingen voor het klein-seminarie (87).

Wanneer op 14 september 1946 de leerlingen
aantreden voor het eerste schooljaarvan het klein-
seminarie bedraagt hun totale aantal 445 van wie
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er meer dan 300 nieuwelingen zijn (Bs).

Voor de overige Limburgse gymnasia betekende
dat een vrij gevoelige teruggang in leerlingen-
aantallen. Blijkbaar hielden nogal wat gymnasias-
ten ten minste rekening met de mogelijkheid, dat
zij priester wilden worden. Een voorbeeld kan dat
illustreren: aan het Bisschoppelijk College te
Weed studeerden in het schooljaar 1945/46 167
gymnasiasten.ln het schooljaar 1947/47 waren er
dat nog 98:Weert leverde vermoedelijk een zeven-
tigtal van zijn gymnasiasten in en bij Rolduc en werd
daardoor ee n zeer klein gym nasi u m. De gem iddel-
de klasgrootte daalde er van bijna 28 naar iets
meer dan 16. Het aantal aanmeldingen voor de
voorbereidende klas daalde er van 64 naar 49 1es¡.
Over de gevolgen voorWeert van de overplaatsing
van de Rolducse HBS-afdeling komen we nog te
spreken.

Een duidelijk, hoewel niet fundamenteel vermin-
derd aanbod van voorbereidend wetenschappe-
lijk onderwijs ten behoeve van de katholieke jeugd
uit heel het land is een andere consequentie van
het wegvallen van Rolduc als open schoolinter-
naat.
We zijn van een aantal jaren nagegaan, hoeveel
niet-Limburgse leerlingen er te Rolduc verbleven.

Aantal niet-Limburgse leerlingen te Rolduc,
gemeten op enkele peildata
(bron: leerlingenlijsten Rold ucse jaarboeken)

Schooljaar totaal aantal leerl.
(zonder filosofen)

al het jaar daarvoor aanwezig waren.

Feron zal zich in later jaren tegen het gebruik-
te argument van vermindering van ondenruijs-
aanbod voor katholieke jongens in Nederland
keren, door niet zonder grond te stellen, dat in-
middels vrijwel overal in den lande voor degenen
die dat wensen, voorbereidend hoger en middel-
baar onderwijs bereikbaar is. Bovendien bleef het
Limburgse diocees ook na het wegvallen van
Rolduc met drie internaten, gekoppeld aan
scholen met gymnasium en HBS, een zeer ruim
aandeel in het landelijke aanbod aan katholiek
vhmo garanderen ist¡.

Het afslofen van de Rolducse HBS naar Weert is
een ander gevolg van de door Lemmens gewilde
verandering. De eerste katholieke HBS van
Nederland hield daarmee de facto op te bestaan.
Bovendien nam in Sittard het aantal gymnasiasten
zo toe, dat het gymnasium er het ius promovendi
(erkend einddiploma) zou krijgen.
Bij brief van 16 mel 1946 geeft "het Bestuur van
de Scholen van Rolduc, zijnde het R.K. Seminarie
van het Bisdom Roermond" aan de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kennis
van zijn besluit, met ingang van het studiejaar
1946/47 de HBS met vijfjarige cursus (A en B)
over te plaatsen naar Weert "in de zich aldaar
bevindende gebouwen van het Bisschoppelijk
College". Het bestuur vraagt de minister welke
maatregelen moeten worden genomen om het
subsidie, in het bijzonder in de kosten van huis-
vesting (gebouwen en terreinen) voor de HBS te
Weert te kunnen bepalen. De brief is geschreven
op briefpapiervan het bisdom en is getekend door
dr. F. Feron, voorzitter (van het bestuur) en door
dr. P. Teeuwen, secrelaris lsz¡. Het mag wat ver-
bazing wekken, dat een zo belangrijke aange-
legenheid als het verplaatsen van een volledige
HBS van Rolduc naar Weert slechts aan de ver-
antwoordelijke bewindsman wordt meegedeeld
en dat er geen formele toestemming voor wordt
gevraagd. Dezelfde verbazing heeft kennelijk het
Hoofd Adviesbureau Rijksgebouwendienst ge-
voeld. Door de minister om advies gevraagd over
de kwestie van het subsidie schrijft hij in zijn
antwoord:
"dai de vermelde wijzigingen in de huisvesting dier scholen
bliikbaar zonder Uw voorkennis zìjn u¡tgevoerd" (sa).

Met potlood staat hier in de marge genoteerd:
"Er is over gepraat". Degene met wie er over
is gepraat, is volgens Bohnen de directeur van het
college van Sittard Op de Coul 1s+¡. Deze zou,
pendelend tussen Sittard en Den Haag, alles met

1925/26

1 930/31

1 935/36

1940/41

1945/46

368

366

394
391

381

niet-
Limburgers

138

136

172

206
129

Van de 129 niet-Limburgse leerlingen uit j945
zaten er 58 op het gymnasium, 58 op de HBS en
13 in de voorbereidende klas.
Van hen kwam het grootste deel uit Brabant (48),
26 kwamen er uit Utrecht, Zuid-Holland en Noord-
Holland, van wie iets meer dan de helft uit de
stedelijke agglomeraties Rotterdam, Den Haag,
Wassenaar, Scheveningen, Amsterdam en Haar-
lem. Er waren 24 leerlingen uit Gelderland, 12 uit
Overijssel, 10 uit Zeeland, 5 uit Groningen en 4 uit
Friesland (eo).

ln het schooljaar 1946/47 telt Rolduc nog
slechts 11 niet-Limburgse leerlingen van wie er g
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het ministerie in orde hebben gebracht. Pas in
'1 948 wordt overigens de regeling van het subsidie
afgerond.
Het bedrag waarover Rolduc voortaan een tege-
moetkoming ontvangt wordt verminderd met
Í 21.707,40. De jaarlijkse huurvergoeding van de
R.K. Handelsschool te Rolduc wordt ingetrokken.
De R.K.H.B.S. te Weert ontvangt een jaarlijkse
huurvergoeding van f 6.625,-. Aan de R.K. Han-
delsschool te Weert wordt een jaarlijkse huurver-
goeding van f 1.700,- toegekend. Over de details
van de regeling wordt blijkens de teruggevonden
brieven in ieder geval nog tot in 1950 gecorrespon-
deerd.

ln Weert was men maar ten dele gelukkig met de
abrupte overkomst van de Rolducse HBS'
P. Moors, toen directeur van het Weertse college:
"Wij hadden natuurlijk geweldige problemen met het beman-
nen van die HBS. We waren net begonnen met één klas en

kregen toen plotseling een hele groep erbij, tot en met de eind-
examenklas 1ss¡. Allemaal jongens bovendien, die hun eigen
leraren moesten missen (. . .) Hel is uiteindelijk wel allemaal
goed gegaan, maar ik heb pijn gehad dai jaar, dat verzeker ik

U. Structureel waren er ook rare situaties: een hele tijd lang is

Sittarz, die ìn Rolduc bleef, directeur geweest van de H.B'S. die

bij óns gevestigd was" 1so¡.

Het einde van het derde Rolduc

Zo komt er op maandag 15 juli 1946 een einde
aan het derde Rolduc, zoals het van 1843 af had
bestaan als "Katholiek lnstituut voor geheel Neder-
land en aangrenzende landen".
Al dagen lang voor deze datum waren verschei-
dene leerlingen van het 'oude' Rolduc begonnen
op allerlei plaatsen in het huis hel Adieu à Rolduc
te zingen, een treurlied in maieur, zoals iemand
verbaasd opmerkte, in 1844 geschreven door de
priester-leraar-musicus B.A. Pothast. Volgens
oude traditie begon men met het zingen van dit
afscheidsgezang zoved dagen voor het vertrek
als men jaren op Rolduc had verbleven. De laatste
dagen voor de grote vakantie in juli 1946 groeide
de aantallen van nostalgieke zangers aan tot nooit
gekende omvang: van de 3Bl leerlingen die er
toen (zonder de f ilosofen) waren zouden er 272 na
de vakantie niet terugkeren.

De sluitingsplechtigheid in de aula bij de jaarlijkse
prijsuitreiking op zondag, 14 juli was sober van
aard. Erwaren geen kerkelijke of wereldlijke hoog-
waardigheidsbekleders bij aanwezig:
"'t ls echter begrijpelijk dat noch Directeur, noch Leraren, noch
leerlingen vandaag in stemming zijn dit adieu met uiterlijk
vertoon te omgeven",

zo drukte Van der Mühlen het uit (e7).

De kroniek van het jaarboek citeert uitgebreid uit
het afscheidswoord dat Lou Horbach (4HBS)
spreekt namens de vertrekkende leerlingen. De
chroniqueur haalt daarbij niet de woorden van
kritiek aan die deze heeft geuit op het besluit van
de bisschop. Op grond van die woorden mocht hij
voor straf pas een dag later dan de anderen met
vakantie gaan,zo herinnert hil zich lse¡.
De plechtigheid wordt besloten met het door het
orkest ingezette en door allen meegezongen
Adieu à Rolduc.

De laatste ochtend trekken veelvoorgoed vertrek-
kende leerlingen in de zeer prille morgen naar de
Lourdesgrot in het bosquet, naar het H. Hartbeeld
tussen de tennisbanen, naar het bordes op de
cour en naar andere plaatsen waar hun herinne-
ringen liggen, om er ontroerd een laatste maal hun
afscheidslied te zingen (se¡.

Nog éénmaal en ter afsluiting zullen zij het zingen:
wanneer zil voor het laatst als Rolducien door de
grote poort het voorplein hebben verlaten keren zij

zich buiten om en zingen bij het Mariabeeld als
definitief vaarwel:
"Adieu, séjour de mon enfance
Adieu Rolduc aimable lieu!".

Het jaarboek 1945-1946 sluit af met een eenvou-
dig gedichtje:

Adieu Rolduc
Nu moet ik gaan .

De jaren, ze waren
Zo goed, ze staren
Mij vragend aan.

En toen ik ging
Door lange gang,
Aan witte wand
De Christus hing.

Dan 'n zacht: "Adieu,
Aimable lieu,
Het is voor mij,
Voor goed voorbij."

Toen ging ik heen,
Maar aan de poort
Heeft Eén alleen
Die klacht gehoord
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Zij keek mij aan,
lets als verwijt:
"Na zoveel tijd
Ook heengegaan?"

De laatste bel
Ten afscheidsgroet;
Het is voor goed
Gedaan . . . Vaaruuel. foo¡.

Dagelijks leven in het
vierde Rolduc

Op 15 september 1946 opent mgr. Lemmens in
aanwezigheid van vele prominente gasten zijn
klein-seminarie. Mgr. Feron houdt tijdens de pon-
tificale dienst de feestpredikatie:

"Twee grote idealen staan den Bisschop hierbij voor ogen: het
prieslerschap, een sacramentum magnum en ons geliefd
Limburg, gewond weliswaar, ook in de ziel, maar toch nog
vol geloof: blessé, mais debout".
De hier te vormen priesters moelen de genees-
heren van dat gewonde Limburg zijn.
"ln huis moet heersen: waarheidszin, heroisme, rijnheid (sic)
en jeugdige blijheid"

aldus het Journaal 1946/47 ltot¡.

Het was een plechtigheid magna cum pompa.
lngewijden weten te melden dat het een van de
weinige zo niet de enige gelegenheid is geweest
waarbij Feron in zgn. groot paars is verschenen
(geheel paarse toog, sjerp en bonnet).
De nostalgie van twee maanden geleden lijkt ver-
stomd, de predikatie van Feron wordt een feesf-
predikatie genoemd. Hoewel volgens het jaar-
boek ltoz¡ de druilerige regen de ontvangst van de
bisschop met de zijnen voor het Huis onmogelijk
maakte, geven de op deze dag gemaakte groeps-
foto's een zonovergoten aanblik. Kennelijk heeft
ook een fotograaf wel eens gelukl
Tijdens het diner verschijnen monseigneur en de
zijnen in de eetzaal.
"Na veruvelkomd te zijn door de President der philosophen
en een leerling van Klein Rolduc, neemt Mgr. het woord en
wijst nog eens op de grote betekenis van deze dag. Voorts
deelt Hij mede, dat de Directeur van Rolduc voortaan de titel
van President zal dragen" (ro3).

"16 september. Het beste middel om spoedig te gewennen is
het normale schoolprogramma. We beginnen dan ook on-
middellijk daarmee" 1to+¡.

De omvorming van open internaat naar klein-
seminarie in 1946 is na de turbulenties die eraan
voorafgingen eigenlijk nogal soepel verlopen. Het
lijkt alsof men zich, toen de beslissing eenmaal
onherroepelijk was, erbij heeft neergelegd en heeft
geprobeerd er het beste van te maken. De eerste
jaren van het klein-seminarie zijn onder de krach-
tige leiding van president Van der Mühlen vrij
stabiel en voorspoedig te noemen. Het aantal
leerlingen stijgt in die eerste jaren van 428 in sep-
tember 1945 naar 456 in september 1946 en naar
484 in september 1957.
Wanneer voor het lerarencorps de eerste moeilijk-
heden, samenhangend met het wegvallen van de
HBS, het aantreden van zeer veel nieuwe leer-
lingen, het vertrek van vefirouwde collegae en de
komst van een vrij groot aantal nieuwe leraren
overwonnen zijn, komt het al ras weer in zijn ge-
wone ritme van lessen, surveillances en bezig-
heden.
Ook voor de buitenwereld, met name voor de
overige colleges en middelbare scholen, voor de
parochies en voor de diocesanen geraakt het
verschijnselvan een klein-seminarie tn het bisdom
in korte tijd vertrouwd en aanvaard: al gauw wor-
den vrijwel alle priesterkandidaten - voor zover zi1
niet naar de opleidingsinstituten van orden en
congregaties van paters gaan - naar Rolduc
gezonden. Uit verscheidene latere verklaringen
blijkt, dat kort na '46 in de overige middelbare
scholen nauwelijks meer priesterstudenten voor-
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komen. Doorweinigen echt gewild, maar kennelijk
door de meesten op zijn minst gedoogd, heeft zo
het klein-seminarie in 1946 zijn aanvang genomen;
Bisschop Lemmens treft als hij zijn jaarlijks be-
zoek aan Rolduc brengt of als hij er bij bijzondere
gelegenheden tussentijds komt een bloeiend
instituut, waar onder leraren en leerlingen de sfeer
doorgaans redelijk goed is en waar allen zich op
hun plaats en wijze lijken in te zetten voor het
ideaal van de priesteropleiding, zoals dat door de
leiding van het diocees en van het tnstituut wordt
gezien en doorgevoerd.

Onder de 456 leerlingen van september 1946
bevinden zich meer dan 300 nieuwelingen. Wat
voor jongens zijn dat?
Volgens de "Normen en aanwijzingen ter beoor-
deling of een student zich moet aanmelden voor
het klein-seminarie", in maart '1946 door bisschop
Lemmens verspreid 0os¡, moet de jongen fysiek
en psychrsch gezond zijn. Het milieu waaruit hij

komt moel voldoende normaal en acceptabel zijn.
Het moet een goede naam bezitten in de parochie,

er moet een godsdienstige, eenvoudige en huise-
lijke geest heersen en er mogen geen ernstige
zedelijke of geeslelijke gebreken of afwijkingen in
de familie voorkomen. De kandidaat moet vol-
doende begaafd zijn om met kans van slagen hel
gymnasium te volgen, braaf, niet verwaarloosd in

zijn opvoeding en zonder "opmerkelijke of opval-
lende gebreken". De plaatselijke geestelijkheid
moet "vertrouwen hebben in het geval, voor zover
dat op die leeftijd kan".
Er worden dus eigenlijk geen extreme crtteria aan-
gelegd, al valt de nadruk die wordt gelegd op de
geestelijke gezondheid en op de respectabiliÌeit
van het milieu wel op.
De leerlingen, die in september'46, gescreend op
grond van deze criteria, naar Rolduc komen, ver-
schillen dan ook niet opmerkelijk van degenen
die in juli plaats voor hen hebben ingeruimd. Wel
ziet men onder de nieuwelingen nogal wat leer-
lingen uit f inancieel minder draagkrachtige milieus
verschijnen, van wie amper denkbaar is, dat hun
ouders voordien het kostgeld hadden kunnen
opbrengen.

Financiering

Zowel in het schooljaar 1945/46 als in I946/47
bedraagt het kost- en leergeld f 500,- per jaar (too).

Uit rekeningen die ons ter beschikking staan van

een leerling die in september 1945 ziin studies te

Rolduc is begonnen blijkt, dat daar nog zo'nÍ 250,-

per jaar bij komt voor boeken, baden, bewasstng,

muziekles etc. Gezien het toen geldende loonpeil
rs dat een hoog bedrag, dat alleen op te brengen
valt als de vader van de leerling tn een vrij hoge
inkomensklasse valt (107).

Op het kostgeld is reductre mogelijk als dit bedrag
moeilijkheden oplevert. "Vertrouweliik" deell de
bisschop in de "Normen en aanwijzingen" aan de
geestelijkheid van zijn bisdom mee, dat "indien
dat werkelijk nodig is" tot f 125,- kan gereduceerd
worden.
ln hetzelfde schrijven aan de geestelijkheid con-
stateert de bisschop dat voorf 500,- eigenlijk geen

enkel internaat tegenwoordig "de jongens kan
bekostigen". Daarom wordt onder meer van de
parochies een bijdrage gevraagd. ln een brief aan
de pastoors d.d. 15 januari 1947 vraagt hij voor-
eerst, dat alle pastoors en rectoren een "hartelijke
preek" houden over de plicht der gelovigen de
priesteropleiding te steunen ltoa¡. Het wordt aan de
parochies overgelaten hoeveel ze per jaar willen
bijdragen en langs welke weg ze het bedrag willen
inzamelen. Wel noemt de brief een per parochie
(rectoraat) nader in te vullen richtbedrag, waaraan
de bisschop had gedacht.
Daarnaast wordt voor studenten die niet het volle-
dige kostgeld kunnen betalen een beroep gedaan
op verschillende fondsen. Het belangrijkste daar-
van is wel het Priesterstudiefonds Limburg ltos). ln

de loop van de jaren wordt op dat fonds jaarlijks

voor een derde tot de helft van de leerlingen een

beroep gedaan. De toegekende bedragen
varieren van in totaal f 6.195,- in 1949 tot f '14.000,-

in het begin van de jaren '60 ltto¡ Volgens de
beschikbare gegevens wordt de aanvraag voor
een bijdrage in de studiekosten in ieder geval

sinds 1950 niet gedaan door de ouders maar door
de president van Rolduc.

Omgangsvormen en omgangstaal

De komst naar Rolduc van jongens uit gezinnen
die tevoren niet gewoon waren hun zonen naar
kostschool te zenden heeft, zeker naar de mening
van een aantal leraren, ook tot gevolg gehad, dat
sedertdien de omgangsvormen onder de leer-
lingen veel te wensen overlieten. Deze waar-
neming is des te opmerkelijker omdat kostschool-
jongens (en mannengemeenschappen in het

algemeen) vanouds toch al niet plegen uit te

blinken door een hoge mate van verfijning in stijl
van optreden bij de onderlinge omgang.
"ln deze sfeer was schoppenboer troef geworden. Vroeger
assimileerden de jongens zich naar boven in stijl en manieren;
nu werd het stoer zich aan te passen aan de laagste norm en

vorm" (r1r).
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Na het eerste trimester wordt als gevolg hiervan
besloten dat een deel der godsdienstlessen zal
worden besteed aan politesse (wellevendheid).
Als handboek zal worden gebruikt het klassieke
"Nergens en nooitverlegen" van Albertine Schelf-
hout-Van der Meulen (112).

Een ander opvallend verschil in de populatie is, dat
na 1946 de leerlingen vrijwel uitsluitend L.imbur-
gers zijn. De voertaal, die, na het afschaffen van het
Frans als verplichte conversatietaal (1912), door-
gaans heel ongedwongen het Nederlands was
geweest in verband met de aanwezigheid van
vele niet-Limburgers, wordt het Limburgs dialect,
in alle schakeringen die het van Maastricht tot
Mook en van Vaals tot Weert te beluisteren geeft.
Vooral de leraren Nederlands vinden dat een zorg-
wekkende ontwikkeling. Hun valt het op, hoe
gebrekkig veel leerlingen het algemeen be-
schaafd Nederlands spreken, vrijwel als een
vreemde taal. Bovendien signaleren dialectvrien-
den het gevaar, dat op deze wijze de zuiverheid
der afzonderlijke dialecten zal verwateren:
"Als bevorderaar van de zuiverheid onzer pracht¡ge dialekten
zou ik willen dat ze in Rolduc niel tot slabbermoes werden
in het gebruik. Als leraar Nederlands stelde ik, dat zij straks
niet in het dialekl moesten preken en schrilven maar in het
Algemeen Beschaafd.
Gelukkig werd de dwaling ten halve gekeerd. Nog tildens het
eerste trimester werd het bezigen van dialekt beperkt tot de
zondagen" (1r3).

Op doordeweekse dagen zal Nederlands worden
gesproken.
"wat de algemene culturele vorming en misschien wel het
rapportci¡fervoor de Ned. Taal ten goede zal komen",
zo oordeelt de jaarboekkroniek optimistisch en
met miskenning van het eigen Limburgse cultuur-
goed 1tt+¡.
Hoewel het gehoorzamen aan deze regel lang is
geurgeerd en bij overtreding ervan ook wel straf-
noten werden gegeven, is van algemene en stipte
navolging ervan nooit veel terecht gekomen.
Het was ook wel veel gevraagd, van jongens uit
hetzelfde dorp - broers soms uit één gezin - die
heel hun lagere schooltijd door met elkaar in het
plaatselijk dialect gesproken hadden le eisen, dal
ze zich voortaan zes dagen per week in een
'vreemde' taal met elkaar zouden onderhouden.
Opmerkelijk is over.igens, dat de leraren-surveil-
lanten - van afkomst ook vrijwel allen Limburgers -
zelden of nooit dialect met de leerlingen spraken.
Schiep het dialect een te grote nabijheid in een tijd
dat distantie tussen leraar en leerling als bijzonder
belangrijk werd beschouwd?

Voor het overige verandert er na september 1g46
in het Rolducse leven niet bijsterveel. Dat is niet zo

venvonderlijk. Al eerder hebben wij opgemerkt,
dat de sfeer, de dagorde en de leefwijze van de
Limburgse internaten van vóór 1946 nauwelijks
afweken van het regiem en het klimaat die elders
in de klein-seminaries heersten.
Ook de traditionele hoogtepunten van het jaar
blijven onaangetast: het feest van Sint Katrien op
25 november met toneel door de filosofen, het
grote halfvastentoneel, de jaadijkse bedevaart
naar Schaesberg in mei, het directeursfeest (pre-
sidentsfeest) in de zomer, Jour des Jeux (dag van
spelen, doorgaans daags na het presidentsfeest)
enz. Ook het gewone ritme van retraites, tridua,
vrije dagen op feesten van nogal wat heiligen en
de viering van liturgisch belangrijke dagen onder-
gaat weinig verandering.

Hoe heeft in de loop van de daaropvolgende jaren
het dagelijks leven van de Rolducien zich ontwik-
keld?
We willen proberen daarvan langs drie wegen een
beeld te geven: door middel van vergelijking der
opeenvolgende dagordes, door het beschrijven
van de ontwikkelingen die zich voordoen in de
reglementen en in de richtlijnen voor de vakanties
en door uit de ontvangen herinneringen van oud-
leerlingen passages bijeen te lezen die een beeld
kunnen geven van de manier waarop achtereen-
volgende generaties van leerlingen hun verblijf op
Rolduc hebben beleefd.
We zullen daarbij zoveel mogelijk proberen
doublures met andere hoofdstukken in dit boek te
vermijden. Daaraan zal overigens niet altijd te
ontkomen zijn, omdat ieder hoofdstuk ook als een
afgerond en zelfstandig geheelte gebruiken moet
zijn.
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De Dagorden

De Dagorde 1946 die in het Rolducs archief is

bewaard - met de hand staat erop geschreven
"Begin schooljaar" - vertoont weinig verschillen
met die van het voorafgaande jaar.

Vóór 1946 werd op zondagen na het opstaan en

het morgengebed de hoogmis opgedragen; na

het daaropvolgende ontbijt volgde dan een stille
Mis. Het bijwonen daarvan was toen niet verplicht
maar er werd vanuit gegaan, dat in ieder geval de
priesterstudenten er naar toe gingen. Van septem-
ber 1 946 af echter volgt op zondag na het morgen-

gebed de stille Mis, De hoogmis vindt dan plaals

na het ontbitt. Verder is er weinig nieuws: het

dagelijks rozenhoedje, (op de vrije middagen en

op zaterdag en zondag gebeden tijdens het lof),

het oefenen van de volkszang op dinsdag en

donderdag voor het lof, het dagprogramma met

zrjn aaneenschakeling van lessen, studie-uren en

recreaties, op zondagmorgen ochtendstudie en

één les, - het was er allemaal al voor Rolduc klein-
seminarie werd.
Een wijziging van ondergeschikt belang wordt in

de dagorde aangebracht op 18 november 1946
(r16): om de studieÌijd te verlengen vinden er

enkele verschuivingen plaats. Het avondgebed

Overzicht van de verschuivingen in de dagorden en in het dagelijks leven 1945/67 ltts¡

1945/46
september - opstaan 06.00 uur

- gouter weer hersteld
- ochtendgymnastìek op vrijwillige basis

oktober: - op volle lesdagen 10 m¡n. ochtendgymnastiek
tussen ochtendstudie en -recreatie, die
daartoe beide 5 min. worden bekort

1946/47 begin xlein-seminarie
september - opstaan 05.45 uur

- dagelijkse ochtendmeditatie ingevoerd,
terstond na het opstaan

- avondgebed om 21.00 uur, op zondag om
20.30 uur

- souper om 20.00 uur
november: - rozenhoedje op maandag, woensdag en

vrijdag Privatim
1947/48
september - les op zondagochtend afgeschaft
1948/49
september: - opstaan 06.00 uur

- medìtatie op dinsdag en donderdag pr¡valim

maart: - rozenhoedje alleen nog op zaterdag en
zondag gezamenliik

1950/51
mei: - zwemmen Ìoegestaan op vrije middagen en

tijdens gymnastiek
1 956/57
september: - opstaan 06.30 uur (op dinsdag en donderdag

06.15 uur)
april: - meditatie nog twee maal per week 's avonds

voor het naar bed gaan
- Iaagste klassers van Groot Rolduc studeren

lgSB/Sg een kwartier korter

september: - Klein Rolduc mag twee keer perweek uitslapen
1959/60
september: - meditatie en avondgebed voor lagere klassen

om 21.00 uur, voor lll Gym en hoger 21 30 uur

oktober: - regeling t.a.v. het roken:
l-ll gYm: niet roken
lll gym: tiidens vrile middagen en tweede

avondrecreatie
lV-V-Vl gym: tijdens elke middag- en avond-
recreatìe

- lV, V, Vl gym wandelen op vrije middagen en

zondagmorgen in groepjes van mÌnimaal
3 pers.; bezoek aan bioscoop, café, lunchroom,

friteskraam niel toegestaan
- lV, V, Vl gym mogen tijdens grote recreatie in

het bosquet zo lang het licht is

1961/62
september: - opslaan om 06.45 uur

- vrìje middagen verplaats van dinsdag en

donderdag naar woensdag en zaterdag
- afzonderlijk lof voor I en ll gym

- prefectuur in drìeën gedeeld voor de
afzonderlij ke leeftìjdsgroePen

1962/63
september: - leerlingen maken zelf bedden op

dinsdag en donderdag aparte m¡sviering voor
lagere en hogere klassen

mei: - vertrek van het philosophicum naar Heeilen
1963/64
september: - eersfe manneliike externen op Rolduc

- gouter afgeschaft; in plaats daarvan kop melk
of chocolade en Plak koek

1964/65
september: - avondgebed:

21.00 u laagste klassen
21.30 u lll en lV gym
22.00 u V en Vl gym

- sommìge leerlingen volgen als extern
onderwiis in Kerkrade of in Heerlen

november: - verplichte mis alleen nog op zondag en
donderdag

- wekel¡jkse klassemis
- woensdag en zaterdag ochtendwijding
- lof alleen nog op zaterdag (gedifferentieerd

naar leeftijd) en oP zondag
1965/66
juni: - Rolduc doet n¡et meer mee aan de

Kerkraadse Processle
1966/67
mei: - jaarlijkse bedevaart naar Schaesberg voor het

eerst ntet meer gehouden)
1967/68
september: - Rolduc niet meer uitsluitend klein-seminarie;

oo k n ¡ et-p r¡ este rstu d e nte n word e n toeg e I ate n

tot het internaat
- eers¡e mers7es als externe leerlingen in de

schoo/
- opslaan 07.00 uur
- meditatìe komt niet meer in de dagorde voor
- gezamenlijk avondgebed afgeschaft

1969/70
juli: - Het Rolducse ¡nternaat wordt gesloten;

enkelen blijven als gast om einddiploma te

halen; de laatste ¡ntern verdwiint in iulÌ 1975)
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wordt een kwartier vervroegd. Het meest opvallen-
de is, dat op maandag, woensdag en vrijdag het
rozenhoedje privatim (ieder voor zichzelf) ge-
beden zalworden. ln plaats van een bij het begin
van het klein-seminarie misschien te verwachten
aanscherping van godsdienstige oefeningen en
rituelen treedt dus eerder enige versoepeling op.
Groot verschil maakt dat in de dagelijkse praktijk
overigens niet uit: het wordt immers zonder meer
vanzelfsprekend geacht, dat iedereen ook op deze
dagen in ieder geval het rozenhoedje zal bidden.
Mogelijk past deze'versoepeling' in een gedrags-
lijn die ten aanzien van de klein-seminaristen wel
vaker werd gevolgd: men schonk hun op een
aantal punten vertrouwen, appelerend aan hun
eigen verantwoordelijkheid, maar gaf aan dat
appèl een zo zwaar moreel gewicht, dat de marge
voor overtreding nogal gering werd.Zo vermeldt
het jaarboek op 25 april 1947 " de grote studiezaal
zal (. ..) moeten bewijzen zonder toezicht te kun-
nen werken. Dit experiment betreft voorlopig alleen
de morgenstudie, doch zal verder worden uitge-
breid, als de jeugd deze zelfstandigheid goed weet
te gebruiken" 1t 

tz¡. Van zo'n uitbreiding van studie
zonder toezicht wordt overigens niets meer ver-
nomen. Feitelijk is er vrijwel altijd surveillance
geweest.

Een der meest opvallende nieuwigheden die in
september '46 wordt ingevoerd is de meditatie,
gegeven in de vroege ochtend, terstond na het
opstaan, in de verschillende studiezalen. Deze
geestelijke oefening is wel nooit het succes ge-
worden dat men er zich van moet hebben voor-
gesteld. Verscheidene oud-leerlingen uit die tijd
vermelden in de van hen ontvangen herinneringen
uitdrukkelijk, dat de ochtendlijke meditaties voor
hen een bron van verveling en slaperigheid waren
ltte¡. Een enkeling spreekt daarbij zijn respect uit
voor de ijver en de kennelijk oprechte pogingen
van de leraren die de ondankbare taak hadden in
deze meditaties voor te gaan.
Ook onder de leraren bestond aarzeling over het
nut en de wenselijkheid ervan. Zowel Timmer-
mans, Meys als Bohnen getuigen daarvan.
Kennelijk is dan ook spoedig gepoogd deze
meditaties af te schaffen. Het Journaal vermeldt
op 16 september 1947:
"ln een vergaderir-rg der meditatoren deelt de President
mee, dat Roermond wil dat dit jaar nog voortgegaan wordt
met de meditatie".

ln de loop van de jaren zien we, hoe de meditatie
geleidelijk wordt teruggedrongen: aanvankelijk
wordt ze dagelijks gehouden dan is ze enkele

dagen per week niet meer gezamenlijk doch
privatim, vervolgens wordt ze nog slechts op twee
avonden per week gehouden, voor het slapen
gaan. ln de dagorde 1967/68 zien we voor het eerst
de meditatie in het geheel niet meervermeld. (Men
zie voor verdere detaillering het "Overzicht van de
verschuivingen in de dagorde en in het dagelijks
leven 1945/67").
ln de loop der jaren ondergaan de dagorden her-
haaldelijk kleine op zichzelf onbelangrijke wijzi-
gingen. ln een wat groter verband bezien vertonen
deze een trend naar een 'normaler' leefpatroon
(zoals leeftijdsgenoten buiten Rolduc dat kenden),
naar differentiatie volgens leeftijd en naar vermin-
dering van voor allen gezamenlijk gehouden
verplichte godsd ienstoefeningen.
We adstrueren dat door het trekken van enkele
grote lijnen. De verdere invulling en detaillering
daarvan valt opnieuw te lezen in het 'Overzicht'.

De geleidelijke overgang naar een normaler leef-
patroon valt in de eerste plaats af te leiden uit de
verschuivingen die optreden in de tijd van opstaan
en naar bed gaan. Viel het opstaan in 1946/1947
op het onzalige uur van 05.45 uur, in de loop van
de jaren ziet men dat drie maal met een kwartier
en eenmaal met een half uur verlaat worden naar
07.00 uur.
De tijd van naar bed gaan ligt in 1946 voor allen,
van de voorbereidende klas tot en met het philo-
sophicum op 21.00 uur (op zondagen 20.30 uur).
Geleidelijk verschuift dat, al naar gelang de leeftijd,
naar 21.00 u u r voor d e j on gste n lot 22.00 u u r voor
de oudslen.
Met ingang van het schooljaar 1947/48 wordt
de door leerlingen en docenten gehate les op de
zondagochtend afgeschaft. Nog in januari 1947
heeft de president er tegenover de leraren zijn
afkeuring over uitgesproken dat er Heren zijn
"die om de Zondagsles afgeschaft te krijgen stelselmatig
geen les geven maar voorlezen met de bedoeling dal (dil?
red.) ter ore van de overheid zal komen en dat zij aldus zal
bewogen worden deze les af te schaffen" (rte).

Overigens zijn deze zondagse les, de ochtend- en
de avondstudie alsmede de zeer vroege tijd van
naar bed gaan zoals die m.n. de eerste jaren na
1946 op zondag gebruikelijk waren vooral te ver-
klaren uit het feit, dat op zo'n lange zondag vrijwel
iedere mogelijkheid tot aantrekkelijke recreatie
ontbrak. Een wandeling in de ochtend, een voet-
balwedstrijd in de middag en -vooral in de winter-
lezen, kaarten of pingpongen in de speelzaal
waren vrijwel de enige recreatieve mogelijkheden.
Na een lange, regenachtige, herfstige zondag was
men dan wel eens blij vroeg naar bed te kunnen.
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ln 1963 wordt het gouter afgeschaft, het uit

agrarische kringen stammend gebruik rond 16.00

à 17.00 uur (na de middagles of de wandeling) een

nogal stevige broodmaaltijd te nuttigen. Erwerden
twee vrij grote, door de zusters gebakken broodjes
verstrekt, met jam of pindakaas.Verscheidene
jongens hadden daaraan -zeker op dagen dat de
broodjes vers gebakken waren - niet genoeg. Een

vriend of compagniegenoot die een kleine eter
was en met wie - liefst vaste - afspraken te maken
waren over dagelijkse overname van een half

of een heel broodje, was dan ook een relatie die tn

ere te houden was. Vormen van milde chantage
("Als jij dit of dat niet voor mij doet krijg jij voortaan
geen broodje mee/') en van keiharde handel (een

heel of een half broodje voor een bepaald aantal
regels of bladzijden strafwerk) kwamen regelmatig
voor. Van 1963 af werd in de plaats van het gouter

de mogelijkheid geboden in de eetzaal een kop
melk of cacao en een plak koek te nuttigen. Het

souper werd toen vervroegd van 20.00 uur naar
18.00 à 18.15 uur. Het afschaffen van het gouter

is geschied op instigatie van een diëtiste die in
deze tijd het voedingspatroon kritisch heeft door-
gelicht.

ln september 1961 worden de vrije mtddagen ver-
plaatst van de dinsdag en donderdag naar de
woensdag en zaterdag. Dat betekent het vinden
van aansluiting bij de tendens in de maatschappij,
zoveel mogelijk vrije tijd in te ruimen op de zaler-
dag, Rolduc moest deze trend wel volgen, alwas
het alleen maar om de sportcontacten en andere
vormen van uitwisseling met leerlingen van andere
scholen mogelijk te maken.
De geheel vrije zaterdag is er echter in ieder geval
in het schooljaar 1968/69 nog niet.

Van mei 1950 af wordt op de vrije middagen en

tijdens de gymnastieklessen zwemmen in het
gemeentelijk zwembad van Kerkrade toegestaan
(het bad bestond sinds 1948). Sommige referen-
ten f zo¡ beweren, dat president Van der Mühlen tot
zijn dood in de veronderstelling heeft verkeerd, dat
zijn leerlingen deze vorm van recreatie plachten

te beoefenen in hoog gesloten badpakken met
pijpjes, een vorm van textielnijverheid die al voor
de Tweede Wereldoorlog moet zijn uitgestorven!

Sinds september 1962 maken de leerlingen zelf

hun bedden op. Tot dan toe hadden de zusters
deze nederige taak vervuld. Ook dat kan mis-
schien worden beschouwd als het vinden van
aansluiting bij wat onder hun externe leeftijds-
genoten gebruikelijk was.

Dat ook de priester-leraren zich bij de hier geschet-

ste ontwikkeling naar meer normale levensvormen
aansloten moge ge'Íllustreerd worden door een

opmerking in de jaarboekkroniek van 10 jan.

1962: "velen lopen in clergyman" (i.e. zwart

costuum, zwart overhemd, priesterboord). De toog,
die met het habijt der zusters voor vele generaties
van jongens tijdens het schooljaar de enige rok

was die hun leven doorruiste ltzt¡ verdween aldus
geleidelijk ook uit het Rolducse straatbeeld.
Wanneer de clergyman-dracht overging in geheel

civiele kledij vonden we nergens vermeld. Gezten

de ontwikkelingen elders in het bisdom, moet zich

dat vrij snel in het midden der jaren '60 hebben
voltrokken. Sommigen echter bleven de toog dan

wel het zwarte kostuum nog vele jaren trouw.

Ook de behoefte aan differentiatie naar gelang de
teeftiid der leerlingen leidt in de loop der jaren tot

wijzigingen en aanpassingen in de dagorden. Tot

het einde der jaren '50 hield Rolduc maar in zeer

beperkte mate rekening met het verschil in leeftijd

der leerlingen. Zo staat elders in dit boek beschre-
ven, dat de filosofen in grote lijnen de dagorde der
andere leerlingen volgden.
De allerjongsten (de leerlingen van de voorberei-
dende klas en een deel van de nieuwe leerlingen
van I gym) waren ondergebracht in Klein Rolduc.

Hun leven voltrok zich in een aparte vleugel van

het gebouw, gelegen aan de zuidelijke kant van

het voorplein. Daar hadden ze een eigen speel-
zaal, studiezaal en eelzaal voor de broodmaaltij-
den (de warme maaltijd werd in een aparte eetzaal

naast de keuken op Groot Rolduc gebruikt), eigen

slaapzalen en eigen cour.
Klein Rolduc kende een eigen prefect en een

eigen onderprefect en het had op de vrije mid-
dagen zijn eigen wandeling. Jarenlang werd er de

studie op zondagochtend gebruikt voor declama-
fie; bij toerbeuft kwam per keer een drietal leer-

lingen aan de beurt om een uit het hoofd geleerd

versje voor te dragen. Voor de meesten was dat
een torment: de blik op oneindig spoedden ziizich
van rijm naar rijm, in de hoop dat hun geheugen

het zou uithouden tot ze weer op hun plaatsen

zaten. Het gebodene werd van commentaar voor-
zien door de prefect. Yan 1942 tot 1958 was dat
J.J.M. Waterval, van wie niemand zal willen slaan-
de houden, dat hij op het vlak van het musische
over uitzonderlijke kwaliteiten beschikte.
Tenslotte zij nog vermeld, dat bij deze kleinsten
eind november of begin december een heuse

sinterklaas op bezoek kwam ltzz¡.
Hoewel Klein Rolduc aldus een eigen leefwereld
vormde volgde het in feite toch in alles de dag-
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indeling van de groteren.

ln 1956 vinden we voorzichtige pogingen tot een
begin van differentiatie: een kwartier korter
studeren voor de kleine studiezaal, wat langer
slapen voor Klein Rolduc (1958), verschillende
vormen van misviering en lof voor lagere en
hogere klassen (1961-1962). Van 1959 af gaan de
hogere klassen later naar bed dan de lagere.
Tezelfder tijd krijgen de hogere klassen ook op
andere punten wat meer vrijheden en faciliteiten.

Een van de weinige punten waarop alvan oudsher
differentiatie naar leeftijd heeft plaats gehad is het
roken. Op vrije middagen of als men om een fees-
telijke aanleiding na het diner'een sigaar' mocht
opsteken (zoals Van der Muhlen steevast placht te
zeggen) mocht iedereen roken. De hoogste klas-
sen rookten ook het laatste halve uur van de
middagrecreatie. Dat diende dan te geschieden in
de rookzaal, een ruimte, door een wand afgeschei-
den van de grote speelzaal. Deze klassen
mochten soms ook 's avonds roken, met uitzon-
dering echter van de woensdag-, donderdag- en
vrijdagavond. Ze liepen dan wat verloren rond en
bezochten, als ze niet bij een heer onderdak
vonden, bij gebrek aan beter, maar de vrije avond-
studie. ln 1959 vinden we vermeld, dat I en ll gym
in het geheel niet mogen roken en de hoogste
klassen vrijwel iedere recreatie.

Jarenlang trok op de vrije middagen en veelal op
de zondagochtend de Rolducse wandeling uit:
een lange en nogal slordige rij van ongeveer
300 jongens, voorafgegaan en besloten door een
surveillant (Klein Rolduc en de filosofen wandel-
den afzonderlijk). De piaatsetijke burgerij placht
dan te zeggen dat de jonge van 't kloeester of de
Patere eraan kwamen.
De meeste jongens hadden een hekel aan dit
massale slenteren door de landschappelijk weinig
aantrekkelijke dreven in en vlakbij Kerkrade. De
ziekenzustertrof op wandelmiddagen tijdens haar
spreekuur dan ook nogal eens vage voet- en
enkelblessu res en ond uidelij ke maag-darmstoor-
nissen aan. Tot de aantrekkelijkheden van het
lidmaatschap van een aantal verenigingen als
koor en orkest of van het meespelen in een toneel-
stuk behoorde onder meer, dat men in verband
met repetities veerlalvan deelname aan de wande-
ling op de vrije middag was vrijgesteld.
ln 1952 krijgen de fllosofen toestemming voortaan
in kleine groepjes te wandelen. ln oktober lgbg
wordt vermeld dat lV, V en Vl gym voortaan op
dinsdag- en donderdagmiddag en op zondag-

morgen mogen wandelen in groepjes van mini-
maal drie personen. Uitdrukkelijk wordt erbij
gezegd, dat bezoek aan bioscoop, café, lunch-
room of friteskraam niet is toegestaan.

Tezelfder tijd (1959) lezen we, dat lV, V en Vl gym
zich in de middag- en avondrecreatie (zolang het
licht is) in het bosquet mogen ophouden. ln
vroeger jaren was dat alleen toegestaan op zeer
warme dagen in de zomer, in de eindexamentijd
voor de kandidaten en natuurlijk in de winter om te
schaatsen op de vijvers.

Met ingang van september 1961 wordt de prefec-
tuur naar leeftijdcategorie in drieën gedeeld.

ln de loop der jaren valt een vermindering van
gezamenlijke godsdienstoefeningen waar te
nemen. Al van I946 af wordt het rozenhoedje
steeds vaker privatim gebeden. ln 1948 wordt de
meditatie twee maal per week privatim gehouden.
Ook bij de misviering vinden aparte plechtigheden
voor de verschillende leeftijdsgroepen plaats
terwijl het bijwonen van de mis allengs minder
vaak verplicht is. Op den duur blijven alleen de
zondagse mis en de mis op donderdag gemeen-
schappelijk. Daarnaast kent elke klas eenmaal per
week een klassemis. Op woensdag en zaterdag
is er om 08.00 uur een ochtendwijding. Dat
betekent, dat er in feite twee dagen per week de
mogelijkheid bestond, niet aan enige ochtendlijke
godsdienstoefening deel te nemen. Wie
's morgens niet naar de kerk ging moest naar de
studiezaal: de keus tussen kerk en langer slapen
was dus niet aan de orde.
Het lof wordt op den duur alleen nog op zalerdag
en zondag gehouden, op zaterdag voor de ver-
schillende leeftijdsgroepen op een andere tijd.
ln de zomer van 1965 doet Rolduc voor het eerst
niet meer mee aan de Kerkraadse processie.
ln juni 1966 wordt vermeld dat een bezoek aan
Aken wordt gebracht omdat de jaarlijkse tocht
naar Schaesberg voortaan uitvalt. Daarmee is er
een einde gekomen aan een traditie die 1j O jaar
(sinds i865) had bestaan. Voor de rechtgeaarde
traditionalislzaler in 1965 al de klad in: in plaats
van de gebruikelijke terugtocht vanuit Schaesberg
die klassikaal, zingend en in marstempo diende te
worden afgelegd, werd men toen per bus vanuit
Schaesberg naar de intercollegiale voetbalwed-
strijden in Sittard gebracht.

Het reglement van 1g4G
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ln het Rolduc's archief bevinden zich verscheidene



exemplaren van een "Reglement ten dienste van
de leerlingen van het seminarie Rolduc". Het is een
wat slordig getypt, curieus document.ln de marge
staan hand geschreven aanvullingen, voorbeelden
en verduidelijkingen van de hand van de prefecten

P.J. Houben en G.P.J. Hommes: reden om het te

dateren in 1 946 of later. Jammer genoeg is er geen
reglement uit eerder jaren gevonden. Men mag
ervan uitgaan, dat de inhoudelijke verschillen, voor
zover zij het dagelijkse leefklimaat be'invloedden
niet zo groot waren. Het stuk is vooral curieus te
noemen omdat het, rijp en groen door elkaar,
bovennatuurlijk of ethisch gefundeerde gedrags-
regels geeft naast zakelijke richtlijnen, nodig voor
een geordende gang van zaken in huis en naast
regels der wellevendheid in Ce stijl van A. Gros-
kamp-Ten Have of Mgr. A.F. DiePen.

Bovennatuurliik of ethisch gef undeerde gedrags-
regels spreken uit regels als:
"De leerlingen beschouwen het reglement dat hun door de

kerkelijke overheid is gegeven als de uitdrukking van den

Vaderwil".

"Het stilzwijgen is niet enkel noodzakelijk voor de algemene
orde in huis, klas, studie- en slaapzaal. Het is bovendien een

zeer geschiki middel voor zelfbeheersing, wils- en karakter-

vorming (speciaal voor priestercandidaat, geheimen bewa-

ren)1"

"Te laat komen in het morgengebed is een teken, dat men het

eerste offer van de dag niet aan O.L.Heer gebracht heeftl"

"Andermans kastje of eigendom moet ten strengsle gerespec-

teerd worden. Vergrijpen hiertegen - vooral bij herhaling -

worden beschouwd als ernstige karakterfout".

(Naast uitdrukking van de Vaderwil is het reglement ook)
"een noodzakelijk middel om een sfeervan orde en regelmaat

te scheppen in de gemeenschap en in het leven van iedere

leerling afzonderlijk. De stipte, plichtsgetrouwe naleving van

het reglement is ook de beste voorbereiding voor het bewaren

en bevestigen van ieders priesterroeping. Alle priester-

deugden worden aldus beoefend. Voortdurende, meer nog

bewuste, opzettelijke overtreding of gebleken onwil is een

sterke (gecorrigeerd: positieve) aanwijzing, dat in een leerling

die wilskracht, zelfbeheersing en gehoorzaamheid ontbreekt

die nodig isvooreen degelijkvruchtbaarpriesterleven".

"De leerlingen van het Seminarie moeten erop bedacht zijn dat
ook onder de vacantie hun gedrag moet beantwoorden aan

hun roeping".

"De geest die alles in het Seminarie moet bepalen is de

christelij ke fami liegeest",

"Overschrijven van andermans werk wordl beschouwd als

onoprechtheid en zelfs als een ernstige karakterfout indien

het nog zou voorkomen na herhaalde waarschuwing".

Onder de term zakeliike richtliinen vallen regels
over het gedrag in klas of studie, handelwijze bij

lesverzuim, gedragsvoorschriften over slaapzaal,
eelzaal, kerk, speelplaats, speelzaal elrc.

Ze klinken veelal redelijk en voor die tijd niet
overdreven streng. Wat wel opvalt is een telkens
weer opduikende bezorgdheid of zelfs vrees voor
alles wat de goede zeden van de leerlingen zou
kunnen bedreigen. Reeds in de zesde regel van
de tekst wordt, in het kader van regels over de
wijze van omgaan met elkaar gezegd: "geen
particuliere vriendschap" (daaronder wordt ver-
staan een homo-erotische getinte relatie met een

medestudent). Waar in de tekst sprake is van

triviale zaken als lichaamshygiëne, bad, verscho-
n¡ng etc. staat in de marge toegevoegd:
"Het is de plicht van ieder om aan de overheid - direct of indirect -

kennis te geven van ernstige gevaren die hij onidekt voor
gezondheid, geloof, goede zeden of goede geest zoals die in

het Seminarie moeien heersen".

"Alle boeken (. . .) alle tijdschriften en muziekstukken moeten
goedgekeurd worden door den hoofdleraar of door den
prefect".

"Op reis mogen de leerlingen geen lectuur kopen aan stations.
Het meebrengen van verboden, nog meer het verspreiden
ervan, wordl als een ernstig punt beschouwd. (bedoeld zal

zijn: het meenemen van verboden lectuur).

"Het betreden van een kamertje van een ander is streng
verboden - behalve van broers. Bij overtreden van dit voor-
schrift kan de zwaarsle straf worden toegepast".

"Zware vergrijpen tegen de gehoorzaamheid (. . .) vergrijpen
tegen de zeden (in margine: particuliere vriendschap), het in
bezit hebben of verspreiden van lichtzinnige lectuur, muziek
of platen, kunnen met onmiddellijke verwijdering van het

Sem inarie geslraft worden".

"De leerlingen schuwen vooral onder de vacantie de ledig-
heid (. . .) Men zij uiterst voorzichtig met het lezen van boeken,
tijdschriften of kranten die alleen voor ouderen bestemd zijn.

Bij lwijfel raadplege men een priester. Men vermijde alles wat
voor de roeping gevaarlijk is of een sentimenteel zinnelijke,
wereldse gezindheid zou kunnen opwekken (bioscoop -

vriendschappen - gemengde baden - volksdansen)".

Daarnaast staan in dit reglement nogal wat voor-
schriften die veeleer regels der wellevendheid zi1n.

Wij geven slechts enkele voorbeelden als indicatie
van de sfeer.
"De leerlingen letten bijzonder op een nette, flinke houding
(handen uit de zak) speciaal als zij met Heren leraren of vreem-

delingen spreken. Men staat onmiddellijk op als men gezelen

is en groet beleefd zoals dat de wellevendheid eist".

"Aan tafel onderhoude men zorgvuldig de regels van de wel-

levendheid. De houding van het lichaam zij correct, het

hanteren van lepel, mes en vork zô als het welopgevoede
jongelui betaaml. Men vermijde elke schijn van gulzigheid en

van kieskeurigheid (van alle gerechten eten). Van de spijzen
bediene men zich zo, dat ieder een beurt krijgt".
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Nog enkele opmerkingen van meer algemene
aard zijn bij dit reglement uit 1946 te maken.
De wat wonderlijke vermenging van gedrags- en
orderegels enerzijds en bovennatuurlijke inspira-
tie anderzijds wordt nog geïllustreerd door het feit
dat het reglement jarenlang werd gelezen en
besproken tijdens de jaarlijkse retraite. Dat had
enerzijds een heel praktische reden: deze retraite
viel aan het begin van het schooljaar, een geschikt
moment om de nieuwe leerlingen met het regle-
ment te laten kennis maken en de ouderejaars de
kennismaking ermee te laten vernieuwen. Maar
ook schiep de retraite het geestelijke kaderwaarin
de behandeling ervan kon gedijen.
Het Journaal van 16 september 1947 vermeldt dat
het reglement voorkomt in een lijstje van onder-
werpen die door de president worden aangereikt
aan de meditatoren. Daarop komen verder voor: de
biecht, het smeekgebed, apostelfiguren en het
Lucasevangelie.

Onduidelijk is wie het reglement in deze vorm
heeft opgesteld en geredigeerd. Zeker heeft de
bisschop er een zware stem in gehad: " De leer-
lingen beschouwen het reglement daf hun door
de kerkelijke overheid is gegeven (. . .)" Men herinne-
re zich in dat verband ook het eerder gegeven citaat
uit het Journaal van 16 september 1947: "Roer-
mond wil dat dit jaar nog doorgegaan wordt met
de meditatie".
Het uitdrukkelijk verwijzen naar de Vaderwil, zoals
dat in dit reglement gebeurt, doet aan Van der
Mühlen als auteur denken. Hem lag dit niet zo
alledaagse woord als het ware op de lippen
bestorven.
Wie het ook geschreven heeft, geconstateerd
moet worden dat het een bijzonder rommelig
gecomponeerd, slordig en slecht gesteld stuk is.
De drievoudige optiek waarvan het uitgaat komt
rijp en groen door elkaar voor, er wordt geen
enkele poging gedaan hoofd- en bijzaken van
elkaar te scheiden en er komen duidelijke fouten
voor tegen taal, stijl en spelling. De Vaderwil heeft
zich om tot de leerlingen te komen moeten be-
dienen van een buitengewoon krakkemikkig
karretje.

Richtlijnen voor de vakantie 1947

Hoewel ook in het reglement al aanwijzingen voor
het gedrag tijdens de vakantie werden gegeven,
heeft men het nodig gevonden daarvoor ook nog
aparte, meer gedetailleerde en aan de ouders
gerichte richtlijnen op te stellen ltzs¡. Deze zijn voor

het eerst met de rapporten mee naar huis gezon-
den in juli 1947, aan het einde van het eerste
seminariejaar. Het gaat daarbij om een achttal
gedragsregels, ondertekend door "de President".
De eerste volzin geeft meteen het kader aan van
het hele stuk:
"De vacantie is slechts een tijdelijke onderbreking van de
studie; de andere verplichtingen, speciaal die van geestelijke
aard, zoals dagelijkse H. Mis in de parochiekerk, regelmatige
biecht, dagelijks rozenhoedje, moet uw zoon stipt en trouw ver-
vullen zoals hij dat hier geleerd heeft".

Er wordt gepleit voor nuttige bezigheid in de grote
vakantie, bijvoorbeeld als lid van de r.k.studenten-
vereniging. De ouders moeten letten op de vrien-
den met wie hun zoon omgaal. Ze moeten licht-
zinnige lectuur ten strengste tegengaan. Trekken
en kamperen zijn alleen geoorloofd onder leiding
van een geestelijke die alle jongens kent. Voor
reizen anders dan onder geleide van ouders of
een geestelijke of in strikt familieverband en voor
logeren is verlof nodig van de president. Baden is
alleen geoorloofd in erkende badgelegenheden.
Gemengde baden en natuurbaden zijn ten
strengste verboden. Ook bioscoopbezoek is ver-
boden. "Bij fiets- en wandeltochten van een dag
bevordere men dat dit geschiedt in groepsver-
band". Tenslotte dient in de vakantie een bezoek
te worden gebracht aan de geestelijkheid van de
parochie.
Er is van deze richtlijnen een latere versie - er staat
met de hand boven geschreven "hernieuwd" - die
in weinig van de eerste afwijkt. Waar eerst gesteld
wordt dat baden alleen is geoorloofd in erkende
badgelegenheden wordt ter voorkoming van mis-
verstand nu gesproken over "baden ter beoefe-
ning van de zwemsport!". Verder moet de zwem-
sport zo beoefend worden als te Rolduc is geleerd:
een half uur of drie kwartier zwemmen, geen
zonnebaden ler onderbreking van of na het zwem-
men. Voorts wordt in de nieuwe versie verzochtde
leerlingen op te voeden in een geest van matig-
heid en te waken tegen het gebruik van sterke
drank.

Tot zover deze weergave van de inhoud der richt-
lijnen voor de vakantie uit 1947.

De vakantie is slechts een tijdelijke onderbreking
van de studie, een onderbreking die node en met
veel zorgelijkheid lijkt te worden toegestaan. Het
is in deze visie niet zo daI de leerlingen na het
trimester vanuit Rolduc terugkeren naar het milieu
waarin ze thuis horen. Rolduc staat hen slechts
tijdelijk en met tegenzin af aan de buitenwereld.
De levensstijl die hun op Rolduc werd bijgebracht
dienen ze in de vakantie te continueren. De ouders
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krijgen daartoe gedetailleerde instructies. Zij

worden kennelijk niet gezien als degenen die als

eersten voor de opvoeding van hun kinderen
verantwoordelijk zijn. Zelfs in gevallen waarin de

richtlijnen niet concreet genoeg kunnen zijn, ziin
het doorgaans niet de ouders die bepalen wat
goed of wenselijk is, maar een priester of de gees-

telijkheid. Deze controleert boeken op hun toe-
laatbaarheid, beoordeelt of een badgelegenheid
geschikt mag worden geacht voor seminaristen
en wordt als de vertrouwde gids bij uitstek be-

schouwd in de studentenvereniging en bij het

kamperen.
De meeste der gegeven regels voor de vakantie
zijn zonder twijfel ingegeven door de vrees voor

mogelijke zedelijke aberraties, waarbij steeds
wordt gedacht aan de sfeer van sexualiteit. Kam-
peren, reizen, zwemmen, fietsen en wandelen, het

dient allemaal te geschieden onder rechtstreekse
controle van ouders of priester, of het dient plaats

te vinden in een situatie waarin in ieder geval de

sociale controle groot zal zijn ('groepsverband").

Richtlijnen voor de vakantie 1958

ln 1958 wordt aan de ouders een stencil van
"De President" toegestuurd, waarin eveneens op
de vakantiebesteding wordt ingegaan. De presi-

dent is dan P. Moors 1tz+¡.

Het is bijzonder opvallend hoe deze richtlijnen van

toon en inhoud verschillen van de versie uit de
jaren'40 en begin'50:
"Het is allerminst onze bedoeling met de volgende richtlijnen,

in de rechten van de ouders te treden; ons is echter gebleken

dat verscheidene ouders het op prijs stellen, onze menìng

over de wtjze waarop de leerlingen de vakantie kunnen en

moeten besteden, op schrift te hebben' Misschien kunnen we

hen een dienst bewijzen, door enkele punten onder hun aan-

dacht te brengen".

"Wij menen als algemene regel te mogen verwachten dat

onze leerlingen hun gewone godsdienstige verplichtingen
regelmatig blijven vervullen; natuurlijk mag U hierbij zi¡n leef-

tijd en alle mogelijke uitzonderlijke omstandigheden, die zich

tijdens een vakantie kunnen voordoen, roijaal in aanmerking

nemen!".

"De vakantie is allereerst een tijd van ontspanning (. . .) De

hele dag thuis rondslenteren (. . .) zal hem vanzelfsprekend
geen goed doen. Daarom hebben we als regel, dat onze
jongens mogen deelnemen aan die vormen van ontspanning
die voor hun leeftijd normaal en gezond zijn; alleen zullen zii

als priesterstudenten bij bepaalde vormen de nodige reserve

in achT moeten nemen".

Vervolgens wordt op een aantal vormen van recre-
atie wat verder ingegaan. lnhoudelijk komen
daarbij zaken uit de vroegere richtlijnen terug,
doorgaans versoepeld en in ieder geval in een

andere toonzetting:
"Wil Uw zoon een trektocht gaan maken of gaan kamperen,
overtuigt U er zich dan steeds van dat dit onder zeer vet-
trouwde leiding gebeurt".

Bij reizen buiten familieverband
"zouden wij graag zien dat U ons hiervan even op de hoogte

stelde; dit geldt ook voor het geval dai hij bij studenten van

Rolduc gaat logeren".

"ls ter plaatse een goede erkende zwemgelegenheid, dan

moet U hem daar zeker naar toe laten gaan; zwemmen is

werkelijk zeer gezond ltzs;. Wat (. . .) het gemengd zwemmen

betreft: wij laten dat aan Uw voorzichtig oordeel over; er

kunnen zich omstandigheden voordoen dat het werkelijk niet

gewenst is, daaraan deel te nemen".

Ook in deze brief wordt waakzaamheid gevraagd

ten aanzien van film en lectuur. Bij twijfel over

boeken "of als u meent daarover niet te kunnen

oordelen" wordt wederom geadviseerd te infor-

meren bij de plaatselijke geestelijkheid, maar
thans wordt als nieuwe oordelende instantie opge-
voerd de parochiebibliotheek.
"Wij hebben er geen bezwaar tegen, dat Uw jongen,als de

omstandigheden dit meebrengen, naar de bioskoop gaat (. . .)

Wij vragen U met grote aandrang, dat U zich in elk geval

houdt aan de leeftijdsgrens, door de Katholieke filmkeuring

vastgesteld; en dat U er voor waakt dat hij films bezoeki van

enig artistiek peil of mei een gezonde ontspanningstendens'
Wij hebben sierk de indruk, dat onze jongens op het gebied

van film en lektuur verder gaan, dan zij op hun leeftijd en met

hun geestelijke ontwikkeling kunnen verdragen".

Ook het slot van de brief geeft er blijk van, dat
president Moors de ouders als volwaardige ge-

sprekspartners en mede-opvoeders ziet' Na

gezegd te hebben, dat de gegeven richtlijnen
noodgedwongen een algemeen karakter hebben,
omdat de situatie per gez¡n en per stad of dorp
sterkverschillend kan ziin,zegl hij graag bereid te

zijn de ouders tijdens de vakantie nog met raad

van d¡enst te zijn.
"Doet U speciale ervaringen op waarvan U meent, dat zij ons

van nut kunnen zijn om Uw jongen in de moeilijke periode van

zijn ontwikkeling beter te begrijpen, dan zijn wij U echt

dankbaar als U ons deze wilt mededelen".

Hoewel deze richtlijnen voor de vakantie van

president Moors duidelijk soepeler en positiever

van benadering zijn dan die van zijn voorganger
elf jaar eerder, blijven toch ook in 1958 zorg en

waakzaamheid tijdens de vakantie geboden. De

vooMerpen van zorg blijken in feite dezelfde ge-

bleven: trektochten, kamperen, reizen en logeren,
(gemengd)zwemmen, film en lectuur en de conti-
nu'Íteit in het geestelijk leven.

Het reglement voor de jaren '60

Een nieuw reglement verschijnt in 1960 ¡zo¡. De
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datering is niet geheel zeker.ln ieder geval is het
van voor september 1961, omdat het als vrije
middagen nog de dinsdag en de donderdag
noemt; in '1961 zijn dat de woensdag en de zater-
dag geworden.
Het nieuwe reglement is een "Aan de studenten
van Groot Rolduc" gericht, met foto's verlucht
brochuurtje van een bladzijde of twintig.
Het opent met een handgeschreven (facsimile)
aansporing van bisschop Moors, gevolgd door
een kort voorwoord ("Beste Vrienden',), onder-
tekend door "Je President en leraren,'.
Daarna bevat het een aantal korte paragrafen
onder de titels: Godsdienstigheid, Studie,
Gemeenschapszin, Je-zelf zijn, Wellevendheid en
Orde. Daarop volgt het eigenlijke "Huishoudelijke
Reglement": Algemene regels, Stilzwijgen, Vrije
tijd, Wandeling, Sport, Roken, Eetzaal, Slaapzaal,
School, Lectuur, Hygiene, Bezoek, Bijzondere ge-
meenschapsplichten en een tweetal Toevoegingen.
De inhoudelijke veranderingen die het bevat zijn
voor het merendeel al hierboven beschreven.
Opvallend is, dat de toon die president Moors in
zijn vakantierichtlijnen van '1958 aansloeg tegen-
over de ouders, nu door president Jochems en de
leraren gebezigd wordt jegens de leerlingen.
Reeds in het voorwoord wordt gezegd, dat het niet
in de bedoeling ligt de leerlingen een geheel uit-
gewerkt programma te bieden:
". . . we stippen slechts enkele punten aan, waarvan wij menen
dat ze van groot belang kunnen zijn om 'n goede geesl in ons
huis aan te kweken".

De inleidende paragrafen, die aan het eigenlijke
reglement voorafgaan, bieden een aantal aan-
sporingen en bovendien enkele verklaringen van
de te geven gedragsregels:
"Om nu te zorgen, dat het grote ingewikkelde geheel van
werkzaam heden ordelij k verloopt, zij n voorschriften opgesleld
om de goede gang van zaken te bevorderen,'.

ln deze inleidende paragrafen is nog opmerkelijk
een pagina over je-zelf zijn, van toon en optiek
d uidelij k versch illend van vroegere benaderingen.
Het leven op Rolduc vraagt aanpassing aan de
gemeenschap, van de andere kant moet de leer-
ling ervoor waken, dat zijn eigen individuele
geaardheidniet in de verdrukking komt. Daarvoor
blijft regelrnatig contact met thuis nodig, waar die
persoonlijke eigenheid werd gevormd.
"Ook op Rolduc zulien we alles doen om ,t internaat zo jn te
richten dat je individualiteil tot haar recht kan blijven komen".

Middelen daartoe zijn de eigen, zij het kleine
chambrette op de slaapzaal, het onderverdelen
van de grote gemeenschap in kleinere groepen en
individualisering van de ontspanning naar ieders
aard en belangstelling. De leerlingen worden aan-

gespoord werk te maken van hun culturele
vorming. Werd vroeger lectuur doorgaans gezien
als een mogelijk gevaar voor geloof of goede
zeden, nu wordt gezegd: "Lees veel, het is goed
voor je algemene ontwikkeling". ln het eigenlijke
reglement wordt wel weer gesteld, dat boeken of
tijdschriften die iemand persoonlijk op Rolduc in
bezit heeft door een van de leraren moeten zijn
goedgekeurd en dat ze niet aan jongens van
lagere klassen mogen worden uitgeleend.
Opvallend is tenslotte, dat de inleidende paragra-
fen zich in jij-vorm tot de leerlingen richten, terwijl
het eigenlijke reglement de derde persoon enkel-
voud of meervoud hanteert:"Men is verplicht (. . .)".
Het is de studenten geoorloofd (. . .)".

Het is niet nodig de afzonderlijke punten van het
huishoudelijk reglement na te lopen. We zeiden al
dat het belangrijkste eruit al eeder aan de orde is
geweest. Dat is in ieder geval terug te vinden in het
gegeven "Overzicht van de verschuivingen in de
dagorden en in het dagelijks leven 1945/67".
Enkele details lichten we er nog uit.
Gehandhaafd is de regel, dat de omgangstaal het
algemeen beschaafd Nederlands is.
Op zondagmorgen of op de vrije middagen
mogen de leerlingen van de drie hoogste klassen
gaan wandelen. Er wordt geen minimumaantal
personen genoemd met wie men kan gaan wan_
delen.
Vl Gym - en voor zover er plaats is in de fietsen-
stalling ook V gym - mag de fiets meebrengen.
De regel dat het behalve voor broers steeds ver-
boden is de chambrette van een ander te bezoe-
ken keert in dit reglemenl terug.
Werd vroeger bezoek uitsluitend beperkt tot een of
enkele massale bezoekdagen per jaar, nu is
bezoek steeds toegestaan, als het niet interfereert
met andere activiteiten. Wel wordt de zondag-
middag voor bezoek de meest geschikte tijd
geacht.
Tenslotte wordt hier gewezen op het feit, dat de
studenten van Vl gym de taken van de filosofen
hebben overgenomen, waar het betreft toezicht op
de algemene houding in de kerk en gedrag op de
slaapzaal. Ook treden ze in de eetzaal op als hoofd
van een tafel.

Samenvattend kunnen we stellen, dat de over-
gang van het derde naar het vierde Rolduc, van
open schoolinternaat naar strikt klein-seminarie
aanvankelijk niet heeft geleid tot opmerkelijke
veranderingen in het klimaat en het leefpatroon
binnen het internaat. Noch in de dagorden, noch
in het reglement veranderde in 1g46 veel.
Wel zagen we hoe van 1947 af de neiging bestond,
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ook ten aanzien van de besteding der vakanties,
als het ware over de schouders van de ouders
heen, greep op het leven van de leerlingen te
behouden.
ln de jaren '50 zagen wij geleidelijk een ontwikke-
ling optreden naar een normaler leefpatroon, naar
grotere differentiatie volgens leeftijd en naar ver-
mindering van het aantal gezamenlijke gods-
dienstoefeningen. Deze ontwikkeling lijkt na het

vertrek van president Van der Mühlen (1957)

onder president Moors (1957-1959) en daarna
onder president Jochems (1959-1970) in een
stroomversnelling te zijn geraakt. De grote veran-
deringen in dagorden, reglementen en richtlijnen
voor de vakantie treden op tussen 1959 en 1964'
Daarna vinden we nog slechts marginale wijzi-
gingen vermeld.
Verwonderlijk is dat niet. Ook buiten de Rolducse
muren beginnen zich aan het einde van de jaren

'50 en in de eerste helft van de jaren '60 nieuwe
visies op godsdienst, kerk, priesterschap, theolo-
gie, moraalen opvoeding te ontwikkelen. Dat deze
ook hun weerslag vinden in het klein-seminarie ligt

om twee redenen voor de hand.
De jonge priesters die sinds de helft van de jaren
'50 in de parochies, maar ook in de colleges en in
Rolduc werden benoemd, hadden zich die
nieuwere opvattingen en inzichten eigen kunnen
maken in het groot-seminarie van Roermond. Daar
was in de naoorlogse jaren de staf van professoren

verjongd met docenten die een open oog en

oor bleken te hebben voor zich voltrekkende ver-
anderingen in kerk en maatschappij en die niet
nalieten hun studenten daarmee in kennis te
brengen. Roermond liep in de jaren '50 onder de
Nederlandse groot-seminaries voorop in het
bieden van ruimte voor een nieuwe theologie en
voor nieuwe ontwikkelingen en tendenzen (127).

Daarnaast moet men zich realiseren, dat Rolduc
niet meer de gesloten burch kon zijn, die het
vroeger lang was geweest. Velen wilden ook wel-
bewust, dat het dat niet meerzou zijn. ln die situatie
kunnen ontwikkelingen in de maatschappij ook
aan Rolduc niet meer voorbijgaan. Door pers,

tijdschriften, radio en in toenemende mate tele-
visie, alsmede door grotere openheid in persoon-
lijke contacten komt de buitenwereld naar binnen
en oefent daar haar invloed uit.

Het valt daarbij te verwachten, dat in de leiding van
het huis en in het lerarencorps niet allen gelijk
oordelen over de wenselijkheid en aanvaardbaar-
heid van verschillende der gesignaleerde ontwik-
kelingen. Nogal wat veranderingen moeten door de

internaatsstaf soms stap voor stap op de directie

en een deel van het corps worden bevochten'

Dat dit alles, naar wij uit verschillende getuigenis-

sen weten, ook heeft geleid tot spanningen en
persoonlijke tegenstellingen mag menselijk te

betreuren zijn en is in enkele gevallen misschien
zelfs tragisch geweest, het was naar alle waar-
schijnlijkheid toch ook wel voor de hand liggend
en onvermijdelijk.We komen daarop in hetvolgen-
de hoofdstuk nog uitgebreid terug.

De beleving van de leerlingen

We willen deze beschouwing over het dagelijks
leven in het vierde Rolduc afsluiten met een
poging na te gaan, hoe de leerlingen hun verblijf
op Rolduc hebben beleefd. Naast dagorden en

reglementen en meer nog dan deze geeft immers
de belevingswereld van de leerlingen er een beeld
van, hoe in feite het dagelijks leven op Rolduc
verliep.
Daarbij staan ons slechts schaarse bronnen ter
beschikking. Aan een aantal oud-leerlingen uit de
periode 1946-1970 is gevraagd len behoeve van
dit boek hun herinneringen op schrift te stellen.
Twaalf van hen hebben aan dat verzoek voldaan,
terwijl er één fragmenten uit brieven inzond. Daar-
bij valt op, dat van deze dertien inzenders ertien op
Rolduc kwamen vóór 1950 (van wie zes in 1945 of
1946) en dat de drie overige erarriveerden in 1957,
1958 en 1962. Er is dus sprake van een sterke
ondervertegenwoordiging van de tweede helft van
de jaren '50 en van de jaren '60. Daardoor zullen
de gekozen citaten onvermijdelijk een zekere
vertekening te zien geven ten nadele van de
latere jaren.

Bij de selectie van de aangehaalde passages is zo
weinig mogelijk gebruik gemaakt van uitingen
over godsdienstig leven, studie, cultuur en vrije-
tijds-besteding, omdat deze ondenruerpen elders
in dit boek als zodanig aan de orde komen. Ook
daardoor kan zich enige vertekening in de schil-
dering van het dagelijks leven voordoen.

De herinneringen geven weinig algemene uitspra-
ken over het als positief of negatief beleven van
het verblijf op Rolduc. Toch heeft men bij het lezen
de indruk, dat de meesten, ondanks kritiek graag

op Rolduc zijn geweest:
"lk heb het altijd een voorrecht gevonden om 'n aantal jaren

te hebben doorgebracht op Rolduc, Dat betekent niet, dat
alles wat voor mij Rolduc inhield, door mij positief ervaren

werd" ltzo¡.

Een van de respondenten is uitgesproken negatief:
"De kennismaking met Rolduc is voor mij een grote teleur-
stelling geworden. De sfeer vond ik er niet echt hartelijk.
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lk heb daar enorm veel heimwee gehad, maar ik doorstond
alle'ellende', omdat ik heilig geloofde in miln geroepen zijn tot
het priesterschap. (Wist ik toen veel). lk ergerde me mateloos
aan een soort smalende, neerbuigende of zelfs discrimineren_
de bejegening door priesler-lerarenvan al wat pater, broeder
of missionaris heette. Ook.aan de welhaast voelbaar aan_
wezige hautaine houding van 'Rolduc-boven-alles'. Oud_
leerlingen van Rolduc, die in de ogen van de leiding het ver
geschopt hadden in de maatschappij en met wie de directie
graag coquelteerde sublimeerden het verblijf van hun jeugd
op een zodanige wijze, dat ik voor goed een hekel heb overge_
houden aan dat Rolduc" ltzs¡.
Verscheidenen klagen over het gebrek aan
privacy, over het altijd in de groep moeten zijn. De
chambrette op de slaapzaal wordt enkele malen
genoemd als een veilig en beschut privé-plekje:
"Overal was je samen (. . .) Je chambret was je enige eigen
plekje. Privacy in 'n notedop!" en "lk geloof dat ik vaak in die
donkere kerk ging zitten, niet alleen om te bidden, maar ook
als 'n mogelijkheid de kudde te onlvluchten" (rso).

Een ander schrijft, als hij het heeft over gezakt zln
voor de overgang:
"De chambrette was hel enige stukje privacy waar je ,s avonds,
onder de dekens, je tranen de vrije loop kon laten. Wat kon je
dan eenzaam zijn!" ltst¡,

Weer een ander:
Een van de dingen, die mij naarmate ik ouder werd steeds
meer ging hinderen was het gebrek aan privacy. Je deed
werkelijk alles samen met anderen:je stond gezamenlijk op,
bracht heel de dag in diverse gemeenschappen door en ging
ook 's avonds weer met z'n allen naar de slaapzaal" (rs2).

Veel klachten z¡jn er over gebrek aan mogelijk-
heden tot aangename besteding van de vrije tijd.
Voor hen die niet actief sportten was er veelal
niets anders te doen dan lopen over de lJzeren
Weg (of bij slechts weer door de Kruisgangen), of
zitten in de speelzaal, waar met uitzondering van
een tweetal pingpongtafels (voor enkele honder-
den jongens) geen spelvoorzieningen aanwezig
waren. Het geworre dagelijkse leven wordt dan
ook vaak eentonig, saai en massaal gevonden.
Enkelen beschrijven, hoe ze eraan konden ont-
vluchten doorzich bezig te houden met activiteiten
buiten de groep: muziek, toneel, vol¡ère.

"De onlspanning in de buitenlucht was voor niet-voetballers
zoals ik 'n mager gebeuren" ltoe¡.

"Alles lag van minuut tot minuut vast met als gevolg dat je,
wanneer er een lange aaneengesloten periode van n¡et
gereglementeerde vrije tijd was, met je ziel onder de arm liep.
lllustratief hiervoor waren de vrije middagen, vooral wanneer
het regende. Het resullaat was een grenzeloze verveling,, (r34).

Een speciale bron van vervellng konden de avond-
recreaties zijn, vooral als men in de hogere klassen
zat. Na vermeld te hebben dat er van dinsdag- tot
en met vr¡jdagavond voor de hogere klassen geen
roken ¡n de rookzaal was schrijft iemand:
"Wre dan niet bij een of andere leraar op bezoek kon gaan,
keerde in arren moede naar de studiezaal terug" (13s)

Ook het aangenaam vullen van de vrije tijd over-
dag verloopt niet zonder kommer:
"Bij gebrek aan alternatieven voetbalden we op de cour Ìijdens
de recreaties. Dat ging er erg fanatiek aan toe. Je versleet er
nogal wat schoenen en tegenstanders mee" (rs6).

"Voor mij heeft muzlekbeoefening - evenals het actief mee_
werken aan loneel en cabaret - in ieder geval betekend, dat ik een
vrijwel permanent middel had om mij te onttrekken aan de door
de meeste leerlingen gehate gewone dagorde. Als bij slecht
weer iedereen in de speelzaal hokte of door de kruisgangen
liep in lange horde, kon ¡e altijd terecht in de 'onderwereld,
- waar de muzieklokalen lagen -, c.q. in de aula waar toneel en
bonte avonden ontstonden".

"Van het toneelspelen geldt m.m. hetzelfde als van de muziek-
beoefening: het was een gelegaliseerde manier om je aan het
saaie en kleurloze bestaan van alledag te onttrekken, om te
mogen zijn waar je normaal niet mocht wezen (aula), om te
kunnen roken op momenten dat anderen dat niet mochten, om
als de repetities eens wat langer duurden later naar bed te
mogen, om je te kunnen onttrekken aan de massaliteit en samen
te kunnen zijn met een betrekkelijk kleine, kameraadschappe_
lijke groep" ¡sz¡

Een vorm van vrijetijdsbesteding die bijzonder ¡mpo-
pulair was, was de verpl¡chte gezamenlijke wande-
ling op de vrije middagen en op zondagochtend:
"'n Onafzienbare rij jongens door de straten van Kerkrade en
onderhorige 'kolonieën'. Goed voor je benen en zo, maar niet
wat fantasieloos? lk ben uiteindelijk dit wandelsyndroom onl-
vlucht door me met gebroken stem op te geven voor het zang-
koor ltse¡.
"ln het begin van de jaren '60 bestond er nog een minder aan-
gename manier van 'sportief' bezigzijn: het verplichte wande-
len (op Klein-Rolduc)" ('3s).

Het actief beoefenen van muziek wordt doorgaans
omschreven als een aangename en zinvolle manier
van bezig zijn gedurende de vrije tijd.
Aan het zelf meedoen in een toneelstuk wordt nog
grotere waarde en betekenis toegekend: de lange
weken van repetities in de aula, de generale repetitie
die een vrije middag opleverde terwijl de anderen
gewoon les hadden, soepelheid van de leraren als
men de laatste dagen voor de uitvoering zijn les
niet kende, de sfeer in de kleedkamers voor de
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uitvoering. Maar ook: het treden uit de anonimiteit,
iemand te kunnen ziin naar wie letterlijk en figuurlijk
werd opgekeken,
"Toneelspelen, zeker in een grote rol, betekende ook, dat je uit

de massaliteit en anonimiteit naar boven kwam, (bewonderd)

individu werd. Van overheidswege kwam daar al gauw de waar-

schuwing overheen 'gewoon'te zijn, 'nederig', je op niels te laten

voorstaan" (r4o).

"Een bi.izondere belevenis was voor mi.i de uiivoering van het

toneelstuk Athalie van Jean Racine, waarbij wij als koor de reien

zongen, gekleed in witte gewaden met cingel, een pruik op ons

hoofd; we werden ook gegrimeerd en met de grime op ons
gezicht waren we een uur voor de uiivoering nog aan het voet-

ballen op de couriot ontsieltenis van Mhr Schrijen" ¡at¡.

Van de godsdienstige oefen¡ngen is vaak vooral
blijven hangen dat het erveelwaren, zonderdat men

er inhoudelijk veel herinneringen aan heeft bewaard.
Bijgebleven is veelal de sfeer waarin ze zich voltrok-
ken en wat men erwel of niet aan heeft beleefd. Wel

heeft men vaak goede herinneringen aan de viering
van de kerkelijke feesten:
"3 heren, S of 10 misdienaars met prachtige togen en witte
handschoenen, Mhr Timmermans als ceremoniarius er tussen
en wij op het oksaal met het zangkoor vol aandacht voor de
neryeuze Mhr Schrijen bij de worsteling om een meerstem-
mige Mis uit te voeren" (r42).

"De liturgie op Rolduc heeft altijd veel indruk op me gemaakt,

vooral de hoogmissen op de grote feesten. Je leefde mee met
het kerkeli.ike jaar en alle hoogtepunten daarvan werden extra

benadrukï' (1+e).

Maar van het gewone, alledaagse gebeuren ging
wein¡g inspiratie uit:
"Aan de gewone liturgie van alledag heb ik doorgaans niet veel

ontleend" ('44).

Vooral de meditatie, aanvankelijk iedere ochtend,
later met groter tussenpozen, is een bron van
negatief gekleurde belevingen:
"De studiezaal (. . .) die arena waar in de allervroegste morgen
de meditaties werden gegeven. Het heeft mij nooit bekoord, die

opvoeding tot monikken; want daarvoorwaren wij niet in de wieg
gelegd. Toch bewonderde ik de mannen die iedere morgen weer

onze geestelijke ruif moesten vullen. Of het steeds met enlhou-
siasme en overtuiging gebeurde?" ('45).

"Om 6.05 uur, nog verdoofd van de nacht als V.K.-jongetje in de

studiezaal van Klein Rolduc zitten en Charles Janssen zijn

meditatie horen openen met (piepstem): 'Stellen wij ons in
tegenwoordigheid van de goddelijke Zaligmake/." (l46).

Opmerkelijk veel inzenders van herinneringen schrij-
ven over de wijze waarop de Rolducse overheid het

versch ¡j nsel'particuliere vriendschap' accentueerde'
Ook het fenomeen'sexuele voorlichting' krijgt in nog-

al wat aantekeningen aandacht. Elders in dit boek
wordt daarop dieper ingegaan.
Verscheidene schrijvers van mémoires aan hun
Rolducse jaren besteden aandacht aan de hygiëne

op Rolduc, of liever: aan het ontbreken daarvan op
wezenlijke onderdelen. Later trad op dat geb¡ed

aanmerkelijke verbetering oP.

"Een delicaat en jammerlijk punt.'s Morgens waste je je handen

en gezicht bij de lange riien wasbakken, gekleed in - van

beneden naar boven - : schoenen, sokken, onder- en boven-
broek en interlock. 's Avonds poetste je evenzo of meer ge-

kleed je tanden, en in het gunstigste gevalje handen (...)

Eenmaal per veertien dagen had je een badbeurt van een half
uur, - als je geluk had onder de studie, anders onder de recreatie.

ln geval van verhindering (. . .) sloeg je gewoon een beurt over ('..)

Dai betekende dat de lichaamsdelen die onder je - lange-broek
en hemdje schuil gingen in zo'n geval pas na vier weken weer

met waler en zeep in aanraking kwamen (. . .) lk vond zojuist een

van mijn brieven aan ihuis (1 3 maart 1949):"lk krijg hier iedere

drie weken een schoon laken (geen stel!) en iedere drie weken
een sloop verschoond".
Door dit alles hadden de slaapzalen altijd een heel speciale
geur (. . .) Appels, vuil wasgoed, snoepgoed, schoensmeer,
jongenszweet, een snufje zeep, en een vleugje modderige
voetbalschoen bepaalden de niet te imiteren geur en atmosfeer
van een Rolducse dortoi/' ¡az¡.

"Wel heeft het me altijd gestoten, dat men broeder ezel slechts
eenmaal perveertien dagen helemaal kon reinigen" (t48).

"De hygiènische toestanden op Rolduc waren niet zo best (. . .)

Geleidelijk ging ik het steeds vervelender vinden, dat ik mij niet

kon verfrissen, wanneer ik daar behoefte aan had. Je mocht - en

moesl - eenmaal per week onder de douche, op tevoren vast-

gestelde lijden (. . .) Speciaal vervelend was, dat je je na de
gymnastiekles niet kon wassen, maar verhit en wel naar de

natuurkundeklas moest hollen (. . .)D ('4e).

"Een woord van walging zij nog gewijd aan de toiletten. De

mathissen op de cour verkeerden vrijwel voorldurend in weer-

zinwekkende toestand, binnen was het iets beter, maar nog

steeds niet bepaald hygiënisch. Bijkomend euvel was, dat er

veel werd gerookt in die hokjes" ('50).

"ln de jaren '60 viel het met de hygiëne op Rolduc best mee.

ledereen kreeg een wekelijkse douchebeurt (ook toen er nog

meer dan 400 l.l. waren) en toen het aantal studenten begon
lerug te lopen kon je vrij gemakkelijk een extra beurt meepikken
(...) Sedert+ 1968 was helvoorde oudere jaars ook mogelijk om

na de gymnastieklessen te gaan douchen (. . .) Ook in de eet-

zalen en andere verblijfsruimten was de hygiëne door het vele

werk dat de zusters hiervoor vezetten altijd uitstekend' (ook hier

klachten over de toiletten, vooral op de cour)" (151).

Enkelen vermelden, dal ze op Rolduc zeer aan
heimwee hebben geleden. Remedie daartegen was
fanatiek sporten of opgenomen worden, zo nodlg
met aandrang van de prefect, in een compagnie,
een geÏnstitutionaliseerde vaste groep van een stuk
of acht kameraden:
"Het instituut compagnie is een geruisloze dood gesloruen aan

het begin van de jaren zestig, Toen ik op Rolduc kwam in 1957

was het iets heel erg belangrijks, toen ik er weg ging speelde het

eigenlijk geen rol meer" (52).

Wij hebben hierboven geprobeerd met behulp van
citaten uit de herinneringen van oud-leerlingen een

zoveel mogelijk levensecht beeld te geven van de
wijze waarop de (ze) leerlingen hun verblijf op Rolduc
hebben beleefd. De ingezonden persoonlijke
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memoires bevatten meer boeiend materiaal dan
hierwerd aangehaald. Wij gaan daaraan hiervoorbij,
omdat het veelal anekdotisch van aard is of omdat
het persoonlijke ervaringen betreft, die voor het
Rolducse leven van die tijd niet kenmerkend ge-
noemd kunnen worden.
Ter afronding en om aan de onderbelichte laatste
jaren toch zoveel mogelijk recht te doen geven we
nog enkele citaten uit de opgetekende herinne-
ringen van een leerling die van 1962-1969 op
Rolduc verbleef.

"Leerlingen echter die niet zo fanatiek aan de voelbalsport
wensten mee te doen, zullen met hun vrije tijd menigmaal in hun
maag hebben gezeten. Weliswaar bestonden er ook tal van
andere verenigingen, zoals zangkoor, toneelclub, goochelclub,
harmonie, serre, vol¡ère, boetseerclub, poppenkast, filmclub,
athletiekvereniging etc., maar het grote verschil met de voet-
ballers was, dat laatstgenoemden hun hobby ook konden
beoefenen wanneer er maar een kwartiertje vrij was (. . .)

Voor de niet-voetballers uit de jaren '60 kwam daar nog bij, dat
vrijwel alle bovenvermelde clubs door het teruglopen van het
aantal leerlingen opgeheven moesten worden, tenivijl het voet-
ballen bleef bestaan (. . .)
Tegen 1968 (?) deed ook het vrije weekend zijn intrede in de
dagorde van Rolduc. De inhoud hiervan was, dat je 1 x per tri-
mester naar huis mocht van 's zaterdags na het diner tot

's zondags vóór de avondstudie. Aangezien le dit bij de dienst-
doende surveillant moest opgeven bestond er weliswaar enige
conlrole, maar misbruik makend van de chaos die er op derge-
lijke momenten rondom de ijverig noterende controleur bestond
ben ik ook wel eens twee en zelfs 3x per tnmester op weekend
geweest (...).
Aanvankelijk zorgden de leefregels er ook voor dat conlact met
de buitenwereld vrijwel onmogelijk was (. . .) Ook hierìn is echter
geleidelijk verandering gekomen en ik meen nu te mogen
zeggen niet in het laalst door de studenten zelf. lmmers: nadat
eerst enkele oudere studenten op de vrije middagen illegaal
buiten de poort waren gesignaleerd, werd een bezoek aan
Kerkrade op deze tijden gelegaliseerd. Dit had overlgens weer
tol gevolg dat de illegale tochten verplaatst werden naar de
avonduren. Een tweede reden waarom men dit conlact met de
buitenwereld zal hebben toegestaan is ongetwijfeld de komst
van de externen geweest, aan wier levenswijze wij ons hoe
langer hoe meer wilden en uiteindelijk ook mochten aanpassen.
Van betekenis in deze ontwikkeling was natuurillk ook de
opheffing van Rolduc als exclusief Klein-seminarie. Gevolg van
't een en 't ander was (natuurlijk) dat nu ook meisjes een (legale)
rol konden gaan spelen in het leven van menig Rolducien,
waardoor het aantal en de variatie onder de toeschouwers bij
sportieve en andere evenementen (R.T.V.) weertoenam. Duide-
lijk bleek ook, dat vooral de M.M.S.-ers aljarenlang watertandend
naar het mannen-bastion-op-steenworp-afstand hadden uit-
gezien. Nu de weg eindelijk gelegaliseerd was stortten zij zich
onvervaard op de schuchtere (?) Rolducse knapen. Enkele
blijvende relaties waren het gevolg (. . .)
ln .1963 kwam de eerste groep exlernen (alleen jongens) op
I gym, met wie ik dus de hele gymnasiumiijd heb doorgemaakl.
Over mijn ervaringen met deze externen kan ik alleen positief
schrijven. Omdat zij aanvankelilk toch nog een minderheid
vormden ten opzichte van de internen leefden zij minslens voor
50% ook als internen. Toch zouden het de externen worden die
met het verstrijken van de jaren voor ons internen de slap naar
de wereld buiten Rolduc een stuk gemakkelijker hebben
gemaakt. Dit was vooral te danken aan de snelle integratie die
er tussen externen en internen plaats vond, ook al gingen de
externen op het einde van de jaren '60 volledig overheersen
(qua aantal). lllustratief voor deze integratie vind ik b.v.
het feit, dat er zelfs op het sportieve vlak nooit wedstrijden
werden georganiseerd van externen tegen internen.
Verliep de aanpassing tussen de interne en externe leerlingen
dus moeiteloos, in de verhouding leraar-extern botsten de totaal
verschillende mentaliteiten nogal eens (. . .)
ln het schooljaar 1967/68 komen de eerste meisjes op I gym.
Nu is het ook voor ons duidelijk: Rolduc zal het voortaan moeten
hebben van de externen. Het internaat is op sterven na dood"
r/153\
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De presidenten

De opkomst en de ondergang van het vierde
Rolduc kunnen mede worden getypeerd door het
beeld te schetsen van de presidenten, die van
1946-1971 het huis hebben bestuurd. Natuurlijk
zijn ook zij exponenten geweest van hun tijd en

mag men van geen van hen zeggen, dat ze de
ontwikkelingen die zich tijdens hun president-
schap hebben voorgedaan louter persoonlijk
hebben bepaald. Toch kan de gang van die ont-
wikkelingen door een kenschets van hun persoon
wel geillustreerd en verhelderd worden.
Om deze reden komen wij op deze plaats, tussen
opkomst en ondergang, te spreken over Van der
Mühlen, die het roer in handen had in de bloeitijd,
over Moors die korte tijd op de brug stond in de
dagen van kentering en over Jochems, die moest
laveren in de nadagen van een instituut dat zijn
levensvatbaarheid bleek te hebben verloren.
Alle drie zijn ze inmiddels overleden: Van der
Mühlen in 1967, Moors in 1980 en Jochems in

1981. De beiden laatsten hebben nog aan het tot
stand komen van dit boek medewerking verleend:
door het toeslaan van een interview hebben zij hun
visies, herinneringen en belevingen ter beschik-
king van de redactie gesteld. Jochems heeft daar-
aan achteraf nog enkele korte notities toegevoegd.
Het voornemen, zijn Rolducse aantekeningen en

stukken te schonen en daarna zijn archief ter
beschikking van de redactie te stellen, heeft hij

niet meer kunnen uitvoeren.
Alledrie zijnzeweerloos geworden tegen de visies
en de interpretaties die wij, jongere tijdgenoten,
van hun presidentschap geven op een ogenblik
waarop archieven ontbreken of nog niet toeganke-
lijk zijn, terwijl de hertnnering van verscheidene
bij het gebeuren van die dagen betrokkenen
gekleurd en mogelijk verkleurd zal ziin door emo-
ties die hen ook jaren later niet altijd onberoerd
blijken te laten. We zullen daarmee bij het schrijven
én lezen van wat volgt rekening moeten houden.

Henricus Josef Van der Mühlen
Geboren 1BB7 te Aken, leraar te Rolduc 1913, directeur
Rolduc 1940, president Rolduc 1946, emerilaat .1 957, over-
leden 1967 (¡56).

Een belangrijk element in de opbouw en de stabi-
lisering van Rolduc als klein-seminarie was presi-
dent Van der Mühlen.

"Onder de stuwende en inspirerende leiding van President
van dêr Mühlen zijn allen op Rolduc (sc. in 1946) zeer serieus,
zij het niet enthousiast, begonnen met de opbouw van een

echt klein-seminarie. President van der Mühlen gaf daarbij de

lijn aan, een zeer strakke lijn en een zeer spirituele.
Rolduc werd een geesteììjke burcht. Er werden hoge eisen en

idealen gesteld, maar de natuurlijke en menselijke onder-
bouw die zij veronderstellen, kwam tekort. Het was ook zeer

moeilijk, echter niet onmogelijk, President van der Mühlen in

deze richting te brengen" ltsz¡

Zo wordt Van der Mühlen gekenschetst in een sluk
dat een aantal priesterleraren in 1963 onder de
titel Rolduc als probleem opstelt en overhandigt
aan de bisschop. Bij het kenschetsen van de
persoon Van der Mühlen zijn we vrijwel volledig
van dergelijke getuigenissen van anderen
afhankelijk. Veel publikaties deed hij niet verschij-
nen, dagboekfragmenten of teksten van preken of
loespraken zijn nauwelijks voorhanden. Het is

bekend, dat hij een dag of veertien voor zijn dood
werd aangetroffen voor de haard, bezig al zijn
papieren te verbranden. Wij zullen bij wat volgt dan
ook ruim gebruik maken van uitspraken die over
hem - in bijna alle gevallen ongevraagd - zijn
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gedaan in de gehouden interviews en in toege-
zonden herinneringen van oud-leerlingen en
oud-leraren.

lmponerend worden zijn massale gestalte en zijn
markant uiterlijk gevonden: "een kolossaal mens,
lichamelijk en geestelijk" noemt de priester-
leraar Timmermans hem in het artikel dat hij na
Van der Mühlens overlijden in het jaarboek schrijft
ltsa¡. Zijn bijnaam "De Bulles" zal alles met zijn
forse, strenge uiterlijk en zijn gezaghebbend op-
treden te maken hebben gehad.
Velen vermelden in hun herinneringen zijn autori-
taire, gezag uitstralende en strikte gehoorzaam-
heid eisende persoonlijkheid.

"Hij was een imponerende, zeer dominerende figuur. Hij
beschouwde, allhans practisch, vrijwel niemand der leraren
als gelijkwaardig. Dit zal ook wel samenhangen met het feit
dat hij velen als leerlingen had gekend. Hij delegeerde wernig,
duldde geen tegenspraak. lk herinner me een gebeurtenis uit
1942 of 1943. v.d.M. hield vast aan eigen mening tegen de
anderen in. De ondeugende AmsJanssen, (...) (15s) probeerde
voorzichtig zijn eigen afwijkende mening le lanceren. Met een
vuistslag op tafel besloot v.d.M. het incident, zeggende: "lk ben
de directeur". Toen waagde Paul Geurts (r60), een zeer integer
en uitersl gedistingeerd frguur, de opmerking: "En toch hebt u
ongelijk". ln verwarring eìndigde deze vergadering".

"Schuchtere afwijkende meningen werden nauwelijks toege-
laten. Hij was echt een figuur op de grens van lwee perioden.
Toen hij begon was zijn maniervan leiden vrij normaal, nader-
hand wekle het steeds meer verzet (. . .)"

"Er was (op de lerareneetzaal) een lange lafel waar ieder naar-
gelang er plaals was aanschoof. Alleen vdM had een vaste
plaats in het midden (. . .) lk herinner me dat ooit Hub Franssen
een gloeiende uitbrander kreeg omdat hij in het spitsuurvlak
voor de lessen die middenplaals even had bezet. Het werd
hoog gespeeld. Met de telefoonhaak in de hand dreigde vdM
de bisschopte bellen als Hub geen excuses aanbood.
Max Starmans, die een heilige angst had voor vdM kwam
's morgens vaak voorzichtig binnen gluren of de baan vrij was
om te komen ontbijten" ltot¡.

Ook de oud-leraar Meys herinnert zich een
hevig conflict met Van der Mühlen, dat tot bij
vicaris-generaal Feron werd opgespeeld. Meys
had te Rolduc een tentoonslelling van Limburgse
schilders georganiseerd. Aan Van der Mühlen was
doorgebriefd, dat zich onder de tentoon te stellen
werken ook een naaktje van Aad de Haas bevond.
"Toen Meys die avond in de hereneetzaal kwam hing er een
gespannen stilte. Toen Van der Muhlen vertrokken was en de
gesprekken weer opklonken bleek Meys, dat Van der M. een
grote uilbarsting van toorn had uitgestort over de maaltijdende
priesterschaar: Meys had het nu te dol gemaakt door naakt-
schilderingen binnen te brengen".

Op Van der Mühlens kamer kreeg Meys later de
wind van voren. Het liep zo hoog, dat Van der
Mühlen staande het gesprek Feron belde om
diens mening over Meys'gedrag te vernemen. De

diplomaat Feron suste de zaak door tegen Meys
te zeggen dat:

" 'al die dingen' misschien op zichzelf niet zo verkeerd waren,
maar men moest zich toch altijd afvragen: lvlag dat wel, omdat
Rolduc immers seminarie is" ltoz¡.

Ook op oud-leerlingen komt hij als autoritair over:
"Het allernaarste ¡n die jaren vond ik het in mijn ogen wille-
keurig en dictatoriaal optreden van de toenmalige president.
Eigenlijk was ik bang voor hem, en heus niet alleen ik (...).
Zijn optreden had iets krampachtigs. Innerlijke vrijheid kwam
nauwelijks of niet aan bod. Dat je 'n eigen kijk op dingen had
werd óf niet onderkend, óf niet toegestaan. Dat, dunkt me, was
niet alleen voor mij 'n probleem, maar evenzeervoor sommige
docenten van het filosoficum" (163).

Een andere leerling herinnert zich, in het school-
blad een felle polemiek te hebben gevoerd met
een der leraren. Het scherpe artikel dat hij
schreef werd niel geplaatst maarwerd aan Van der
Mühlen ter hand gesteld.
"Enkele dagen later moest ik bij "de Bulles" komen en loen
kreeg ik het bevel mijn heil maar elders te zoeken. Hel woord
'rebel' en'revolutionair' viel herhaaldelij k. De'Bulles' heb ik het
hoogst kwalijk genomen, dat hij nahield (...). Zelfs na mijn
vertrek van Rolduc probeerde hij mij zwart te maken" ltoa¡.

Op zekere avond waren de filosofen, toen de
avondstudie was afgelopen, na enig wachten naar
hun recreat¡elokalen vertrokken toen Van der
Mühlen niet kwam opdagen voor de geestel¡jke
oefening (congregatie), waarvoor hij werd ver-
wacht.

"Na enige minuten kwam een der medestudenlen melden, dat
de Bulles er was en congregatie wilde geven. Toen we in de
studiezaal aankwamen, was de boot aan (. . .) We kregen een
donderspeech te verduren, waarbij de boeteprediker in het
vuur van het gevecht zijn bonnel van de katheder afsloeg. De
man die voor de katheder zat legde met mannemoed en
doodsverachting en terwijl hij trachtte onzichtbaar te zijn, de
bonnet weer terug op hel spreekgesloelle. Als je n.l. tijdens
een donderpreek van van der Muhlen de aandacht op je
vestigde, kon je wel eens de volle laag krijgen en dit was
minder prettig. Het was de gewoonte, dat van der Mühlen na
de congregatie de zegen gaf. Ook bij die gelegenheid wenste
hij dit niet na te laten, maar ik heb nog noolt zo'n klein zegenÌje
gezien" (r65).

"V.d, Mühlen, geen duitser, schoon in Aken geboren, was
uitermate gevoelig voor het'Befehl' (. . .) Bij zijn 4O-jarig priester-
feest (. . .) huldigde hem de bisschop als "de gehoorzaamste
priester van mijn bisdom" (. . .) Anderzijds echter was hij ook
de man die gehoorzaamd wilde worden" ltoo¡,

Meys schildert eenzelfde beeld:
"Veel leraren waren tn feite bang van hem. Men waagde het
niet licht hem tegen te spreken, Hij had alle kenmerken van de
bullebak, kon sterke woede-uitbarstingen hebben.
ïoch was een zekere mildheid hem niet vreemd. Hij kon
op een wat onbeholpen manier proberen hartelijk te zijn" ltoz¡

Meys herinnert zich uit zijn leerlingenjaren, hoe
Van der Mühlen hem op zijn kamer beschuldigde
van iets wat hij niet had gedaan. Merkend hoe
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onthutst de jonge Meys hierdoor was, gaf hij hem
een banaan (r68). Het meest kenmerkende aan
deze anekdote lijkt, dat het gebaar kennelijk zo-
veel indruk maakte, dat Meys het zich na meer dan
veertig jaar herinnert.
Ook anderen vermelden, dat de president onder
zijn norse uiterlijk en achter zijn barse optreden
ook gevoeligheid, een groot haft en onbeholpen
gehanteerde emotionaliteit verborg.

"v.d.M. had een grool hart, straalde autoriteit af en kon vaker
zeer hartelijk zijn, Hij wist met zijn diepere emoties niel goed
raad" ltos¡.

"Aan het eind (van het diner met presidentsfeest) sprak de
baas (de Bulles) zelf: vaderlijk auloritair en vaderlijk goed-
moedig" ltzo¡.

Voor de filosofen placht hij in meditaties de ver-
schillende apostelfiguren te schilderen. ledereen
moest met enige regelmaat voor een gesprek bij
hem komen ltzt;. Vaste vraag van de president
was dan, in welke apostel men zichzelf het meest
herkende. ledereen wist dat het meest gewenste
antwoord "Petrus" was, door Van der Mühlen
getekend als een goedhartige man van sterke,
soms onbezonnen emotionaliteit.

Kenmerkend voor deze "vaderlijke autoritaire en
vaderlijk goedmoedige" man lijken nog enkele
fragmenten uit het Journaalvan 1947 (172).

Op l?januari 1947,kort, na de eerste kerstvakan-
tie van het klein-seminarie wordt daar vermeld:

"Er gaal een vlaag van onrust en onzekerheid door de jeugd.

Oorzaak: heimwee en slechte rapportciifers. De president
vraagt de leraren de jongens welwillend te helpen deze
moeilijkheden te oven¡¡innen".

Enkele weken later echter, op 7 februari, zegt de
president na het souper tot de leraren:

"De golf van heimwee die in 'i begin van 't trimesler over
Rolduc ging schijnt overwonnen Ie zijn. Oorzaak hiervan was
zeker een te grole verwenning gedurende de vacantie".

Het journaal vervolgt:
"Verder waarschuwt de Presidenl legen zekere naturalistische
stromingen in Rolduc, die zoveel mogelijk trachten te ver-
zachten wat van de jongens offers vraagt. 't Reglement moet
streng gehandhaafd worden en allen moeten daaraan mee-
werken".

Er lijkt niemand of vrijwel niemand te zijn geweest
met wie Hein van der Mühlen persoonlijk en onge-
dwongen kontakt had. Maar weinigen lijken zijn
roepnaam te hebben gekend. Zijn opvolger Moors
zegl:
"Een open gesprek vân manlot-man was voor mij althans
niet mogelijk" (173)

Timmermans schrijft in zijn herdenkingsartikel:

"Hij maakte soms de indruk, een eenzaam mens le zijn (...)

Hij had nauwelijks vrienden onder zijn leraren. Hij boezemde
ontzag in, maar zij die mel hem omgingen, voelden zich
zelden ontspannen in zijn aanwezigheid" ltza¡

Meys biedt eenzelfde beeld:

"Zijn verhouding tot de leraren was afstandelijk. Er was
niemand die zo maar bij hem binnenliep" (r75)

Wie Van der Mühlen heeft gekend, herkent ook de
volgende woorden van Timmermans:
"Hij bleek een zeer vroom mens. Een vertrouwd beeld voor
ieder in huis was: van der Mühlen ziltend achler in de kerk,
breeduit mediterend, of zwaar stappend, vaak pauzerend,
door de kruisgang, soms hoorbaar biddend in zijn opvallend
grool brev¡er" (176).

Een man van groot gezag, autoritair, streng, geen
tegenspraak duldend, en strikte gehoorzaamheid
eisend, gevreesd bij veel leraren en bij de meeste
leerlingen, weinig toegankelijk voor persoonlijke
contacten, eenzaam, maar ook een man van
vroomheid en van onbeholpen, vaderlijke en
goedige hartelijkheid: zo komt het beeld van
president Van der Muhlen naar voren uit de her-
inneringen van zijn oud-leerlingen en oud-leraren.
Zijn sterke persoonlijkheid is voor het geheel van
de instelling, maar ook voor veel leerlingen en
anderen individueel soms een rust- en steunpunt
geweest, waaraan zij veel ontleenden zeker in
perioden van twijfel, angsten of onzekerheid.
"Hij heeft bepaalde jongens zeker goed begrepen
en geholpen" zegt Meys over hem. Hij moet daar-
aan overigens toevoegen: "Anderen heeft hij

kapot gemaakt" (zz¡. ln de scheiding die hij aan-
bracht tussen natuur en bovennatuur moest de
natuurlijke en menselijke onderbouw nogal eens
tekort komen. "Bovennatuurlijk moet je denken,
niet op eigen kracht steunen", zijn de woorden die
hij zijn vroegere leerlingen voorhoudt wanneer hij
hen als emeritus toespreekt bij een Rolducse dag

itza¡. Vernieuwingen en ontwikkelingen werden
door hem veelal beschouwd als het doen van
concessies aan de tijdgeesl, het afzien van alles
wat offers vraagt.
Dat alles heeft ertoe geleid, dat onder zijn leiding
Rolduc een 'geestelijke burchl' was, waarbinnen
het soms goed en veilig toeven was, maar die ook
in hoge mate afgesloten was van het gewone
leven en waarbinnen ook een klimaat kon heersen
van kilte en van verschrompelde intermenselijke
verhoudingen (17e).

Op 1 september .1957 gaat hij, zeventig jaar oud,
met emeritaat. Hij verlaat Rolduc waar hij in totaal
twee en vijftig jaren heeft geleefd, van 1901-1909
als leerling, van 191 3-1957 als leraar, directeur en
president.
Nog tien jaar woont hij aan de Bachstraat in
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Kerkrade. Vermoedelijk even eenzaam als in zijn
Rolducse jaren, maar nu nog meer alleen.
Hij is een der weinige directeuren die niet op
het Rolducse kerkhof begraven wilde worden.
Na zijn overlijden, op24 januari 19G7, is hij bijgezet
in het familiegraf te Kerkrade.

Petrus Johannes Antonius Moors
Geboren 1906 te Tungelroy; leraar Bisschoppelijk College
Weert l930; directeur aldaar 1942i president Rolduc lg57;
bisschop van Roermond 1959-1 971; overleden I980 ltao¡.

Over de opvolger van president Van der Mühlen
vinden we in ons materiaal slechts enkele uit-
spraken. Hij is maar kort in Rolduc geweest. Als
Van der Mühlen met emeritaat gaat is Moors
directeurvan het College in Weert. Zijn benoeming
tot president van Rolduc wordt bekend gemaakt
in een van de eerste weken van de grote vakantie
van het jaar 1957. Op 31 januari '1959 wordt hij
benoemd tot bisschop van Roermond. Hij heeft
dus maar één volledig schooljaar en één trimester
als president gefunctioneerd. Afgezien van de
eerste twee directeuren H.H.J. Peters, directeurvan
l843-1855 en A.L. Jansen, direkteur van 1856-
1869, is hij de eerste die aan het hoofd van Rolduc
kwam te staan, zonder er zelf de middelbare
school te hebben gevolgd.

ln het interview dat twee redactieleden hem
hebben afgenomen doet hij over zijn Rolducse
periode een aantal uitspraken.

"lk ben op Rolduc heel best terecht gekomen, maar het was
wél een heel andere wereld (. . .) lk ben er best graag geweest,

op Rolduc, maar in het begin had ik domweg niet genoeg te
doen. Alles was geregeld, alles liep wel".

Een van zijn interviewers zegt daarop: "lk herinner
me uit die tijd uw opmerking: zelfs de telefoon
gaat hier langzamer dan in Weertl"
Moors vervolgt daarop:
"Ook heb ik meteen gedacht dat het klimaal op Rolduc toch
wel erg veelverschilde van het klimaat in de goede, christelilke
huisgezinnen, waar die jongens uiteindelijk ook vandaan ko-
men. Rolduc was erg gesloten, erg geisoleerd. Je merkte dat
aan kleinigheden: ik heb het altijd symbolisch gevonden dat
de voordeur gesloten was. ln mijn tijd als student op de filoso-
fie was dat nooit. lk heb toen al gauw gezegd: "We moeten toch
zorgen, dal de mentaliteit wat opener wordt". lk ben daar heel
serieus mee bezig geweest en heb mij graag open gesteld
voor elke suggestie uit de surveillantenvergadering. lk hoopte
dat dat werkelijk gezamenlijk kon, ik was in Weert werkelijk
collegiaal overleg gewend. Dat was ook logisch: na het over-
lijden van Franck in Weert ben ik uil de collegae gekozen als
directeur en ik had geen enkele behoefte om mij daar plotse-
ling boven te plaalsen. lk ben er ook van overtuigd, dat wij, als
wij met elkaar tijd van leven hadden gehad, erin geslaagd
waren op Rolduc een meer open klimaat le scheppen. Natuur-
lijk is dat later ook gerealiseerd: de gedachten zijn overge-
nomen door de mensen die er bleven. Maar, tjonge, toen ik er
kwam in 1957 was het toch nog wel erg gesloten" (r8i)

Zijn opvolger Jochems zegt dat hem, toen hij op
Rolduc kwam, al gauw duidelijk werd, dat onder
Van der Mühlen we¡nig geluiden uit het corps der
priester-leraren gelegenheid hadden gekregen
naar boven te komen.
"Met iets van venruondering merkte men overVan der Mühlen's
opvolger Moors op: daar kan je gewoon tegen praten" (i82)

ln het reeds aangehaalde stuk Rolduc als pro-
bleem (1963) staat geschreven:
"Mel de komst van president Moors werden deze verwach-
tingen (t.w. van een goede toekomst voor Rolduc) nog
sterker. De sterke spirituele inspiratie van President van der
Mühlen bezat hij niet. Hij wist dit echterzelf en trachile anderen
dit te laten doen. Vooruitgang kwam er echter in de menselijke
onderbouw. De houding jegens de studenten werd vrijer en
opener. De verhouding onder de leraren minder formeel. Het
gezag werd anders gehanteerd. Kostbare initialieven bloeiden
op onder leraren en jongens. Rolduc ging nu ook naar buiten
treden. Het toonde zichzelf en begon aan een eigen werving.
Met enthousiasme is gewerkt en Rolduc ontving de benoe-
ming van President Moors tot Bisschop zeker ook met
gevoelens van leleurstelling" ltes¡.

Zo heeft Moors op Rolduc de ramen geopend voor
een andere, frissere lucht. Veel veranderingen
heeft hij niet doorgevoerd, zoals blijkt uit het over-
zicht op pag. 33 van dit boek. Wel werd de hele
benadering van collegae, leerlingen en ouders
menselijker en volwaardiger. Dit blijkt ook uit de
Richtlijnen voor de vacant¡e die president Moors
aan de ouders stuurde (zie pag. 39) en uit zijn
eigen getuigenis en dat van anderen.
ln het jaarboek van 1959 schrijft de priester-leraar
V.J.H. Hermens ten afscheid:
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"President Moors was niet lang op Rolduc, goed 'n jaar. Bij

zijn benoeming eigenlijk een onbekende vooralle Rolduciens
wist hij in zeer korte tijd niet alleen de welwillende sympathie
maarveel meer de liefdevolle aanhankelijkheid van leraren en

leerlingen te winnen. Zijn natuurlijkheid, zijn spontaneiteit, zijn

hartelijkheid, zijn kameraadschappelijkheid, kortom zijn
warm{oegenegen menselijkheid; maar ook zijn kwaliteilen
als bestuurder, rustig, zakelijk, efficiënt en toch open blijvend
voor de moeilijkheden en de eigen aard van de afzonderlijke
leraren en jongens:wellicht was dat het aantrekkende geheim
van zijn persoonlijkheid. Hij zelf heeft ziin innerlijk bloot
gelegd, door bij zijn afscheid deze magnifieke woorden te

spreken: "Het hoogste geschenk dat God ons gegeven heeft

is: de evenmens". President Moors was niet lang op Rolduc,
goed 'n jaar, maar het was wel een goed jaar. Daarom was de
Rolducse gemeenschap door zijn benoeming tot bisschop
eigenlijk enigzins terneergeslagen" (184).

Hendricus Lambertus Wilhelmus Johannes
Jochems
Geboren 1909 te Hunsel; 1933-1 956 leraar Bisschoppelijk
College Weert; 1956-1 959 directeur Bisschoppelijk College
Roermond; 1959-1 970 president Rolduc; overleden 198l
(r 85).

Na het korte interregnum van president Moors

wordt in april 1959 drs. H.L.W.J. Jochems tot
president van Rolduc benoemd. Na van 1940 af

onder directeur Moors leraar Duits te zijn geweest

aan het Bisschoppelijk College in Weert, werd hij

in 1956 benoernd tot directeur van het Bisschop-
pelijk College van Roermond. ln 1959 haalt

bisschop Moors hem daar weg en maakt hem tot
zijn opvolger in Rolduc. Hij had daar van 1921-
1929 het gymnasium en de filosofie doorlopen'

Hij zou voor het ambt van president in een stabiele

en zekere situatie beslist de capaciteiten hebben
gehad. Als directeur Moors in .1957 van Mgr.

Hanssen verneemt, dat hij naar Rolduc zalworden
overgeplaatst stelt hij zich daartegen teweer door
onder meer oP te merken:

"Als u mij een paar jaar eerder van die plannen op de hoogte

had gesteld, zou ik Jochems nooit naar Roermond hebben

laten vertrekken, want dat was mijn aangewezen opvolger
voor weert" (r86).

Ook in de korte tijd dat hij directeurvan Roermond
was, deed hij zich kennen als een bekwaam leider
van school en internaat.
Kort nadat hij op Rolduc is gekomen beginnen
zich daar evenals op veel andere plaatsen in het
bisdom en daarbuiten de eerste tekenen te open-
baren van nieuwe ontwikkelingen en denkbeel-
den die in weinig jaren zullen leiden tot ingrijpende
veranderingen in het kerkelijk leven, in visies op
kerk en priesterambt, in opvattingen over ethiek en

opvoeding enz.

Op Rolduc zo goed als elders heeft dat geleid tot
het ontstaan of toenemen van ingrijpende, ook
persoonl ¡j ke tegenstel li nge n bi n nen het d ocenten-
corps. ln een interview dat hem in 1978 is afge-
nomen spreekt Jochems uitgebreid over die
tegenstellingen in het Rolducse lerarencorps.

Kennelijk hebben deze veel voor hem betekend
en hebben ze in zijn herinnertng voor een groot

deel het beeld bepaald van zijn elfjarig president-

schap. Hij noemt een drietal kernen van deze

tegenstellingen.
Daar was vooreerst de vraag naar de gewenste

mate van openheid van het klein-seminar¡e' ln de

tijd dat er externen waren (sinds 1963) uitte zich

dat vooral in de vraag, welke mate van vermenging
van internen en externen optimaalwas. Daarnaast

was er verschil van mening over het pedagog¡sch
klimaat in het algemeen: hoe soepel mag de leef-

regel in het seminarie zijn, is niet een zekere mate

van gestrengheid en ascese vereist om het zijn

karakter van klein-seminarie te laten behouden?
Tenslotte noemt Jochems als bron van conflicten,
dat het surveillancewerk in het internaat in toe-
nemende mate toeviel aan een kleine staf van

mensen die daarmee een groot deelvan hun dag
vulden. Dat heeft er al ras toe geleid, dat velen van

de priester-leraren het internaat niet meer echt
kenden. ltfiaar ze woonden er wél en ze praatten

en oordeelden uiteraard als vanouds mee over

alles wat het klein-seminarie en daarmee het

internaat betrof; dat bracht voortdurend spanning
met de vaste internaatsstaf met zich mee.

Enkele citaten:

"Onder de leraren was een groep die voorstander was van
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een opener klein-seminarie (. . .) Anderen stelden: het klein-
seminarie moet zijn bestaansrechÌ bewijzen door écht
seminarie te bli1ven".

"De tegenstelling die in de laren zestig in het lerarencorps
groeide speelde niet alleen rond de male van openheid-
geslotenheid van het seminarie. De dagorde was in de loop
van de jaren verschillende malen versoepeld. Dat leverde dis-
cussies op over de vraag of je wel zo soepel mócht zijn of dat
een meer strakke lijn toch meer geeigend was (ascesel)"

"Toen rond 1961 de priesterroepingen teruglrepen betrapte ik
er mij op, dat lk soepeler werd in het aannemen van leer-
lingen die ik vroeger nooit genomen zou hebben. lk betwijfel-
de toen al of bij deze dalende tendenz het voortbestaan van
het seminarie te waarborgen was. Maar ik durfde dat niet
hardop te zeggen. Veel pasloors uitten wel hun scepsis. Hun
diagnose: het komt omdat het klein-seminarie niet genoeg
seminarie is" ltez¡.

Het is Jochems moeilijk gevallen, binnen die
tegenstellingen zijn weg te vinden en in de ont-
wikkelingen die zich voordeden zelf tot heldere
keuzen te komen. Bijgevolg vertoont zijn presi-
dentschap tekenen van onzekerheid en kramp-
achtigheid. Hij nam niet krachtig stelling tegen
vernieuwende tendensen, hij sloot er zich ook niet
van harte bij aan. Mogelijk kón hij dat ook niet
doen: een beleidskeuze z¡jnerzijds voor de voor-
uitstrevende of voor de behoudende vleugel in zijn
lerarencorps zou immers hebben betekend, dat
de breuk in huis volkomen zou zi¡n, dat hij de
andere groep definitief van z¡ch zou hebben ver-
vreemd en mogelijk dat velen Rolduc zouden
hebben verlaten. Een dergelijke polarisatie heeft
hij tot het u¡terste willen vermijden, reden waarom
hij steeds gepoogd heeft zich bij geen der kampen
aan te sluiten. De huidige directeur van Rolduc
Stassen herinnert zich hoe de priester-leraar
J.M. Gijsen ongeveer in 1965 heeft geprobeerd
Jochems te dwingen tot een keuze voor de con-
servatreve richting. Hij heeft dat met kracht ge-
weigerd. Dit heeft ertoe geleid, dat Gijsen kort
daarna (in 1966) van Rolduc is vertrokken (188).

Zijn weigering stelling te nemen in de heersende
richtingenstrijd had tot gevolg, dat Jochems in
feite van alle zijden verwijten kreeg en in gebreke
werd gesteld. Vonden Gijsen en zijn geestverwan-
ten, dat hij onvoldoende stelling nam tegen
moderne tendensen, anderzijds overhandigde in
1963 een aantal merendeels vooruitstrevende
leraren een nota aan de bisschop, waarin de
malaise waarin Rolduc op dat moment verkeerde,
voor een groot deel werd teruggevoerd op wat zij
zagen als het falen van president Jochems.

"Het is onmogelijk om deze slluatie (nl. dat Rolduc als een
probleem moet worden beschouwd) niet in verband te

brengen met de komst van President Jochems. Zelfs als men
aanneemt dat de omstandigheden op het personele, paeda-
gogische en materiële vlak moeilijker geworden zijn dan moet
men nog vaststellen dat deze President mel deze moeilijk-
heden niet klaar komt en kennelijk niet in staat is leiding te
geven, noch op het spiriÌuele, noch op het personele, noch op
het paedagogische vlak.
Er mag niet getwijfeld worden aan zijn volledige persoonlijke
inzet en zijn grote werkkracht. Ook niet aan de ijver en de
goede wil waarmee hij iedereen en alles tegemoet treedt.
Doch over zijn hele pqrsoon ligt een geslotenheid en een
angst die hem slechls veroorlooll zich te bewegen in beperkle
zaken en op detailpunten, waarbij hij iedere aandrang naar
verder en dieper als een aanslag op zijn eigen zekerheid
ervaart. Onder de leraren op Rolduc leeft vrij algemeen de
overtuiging dat onder deze leiding alle problemen onopgelost
zullen blijven. Een krachtiger en meer positieve leiding schijnt
de allereerste voon¡yaarde om te kunnen komen uil de huidige
impasse" ¡as¡.

Dat Jochems als president gemangeld zou
worden tussen de tegenstellingen in zijn docen-
tencorps mag ztjn onafwendbare noodlot zijn
geweest. Hij heeft daarbij echter door zijn optre-
den en zijn stijl van leiding geven zijn toch al
précaire positie ten zeerste bemoeilijkt. Poogde
zijn voorganger Moors als president een meer
collegiale wijze van beleidvoering te introduceren,
Jochems trok weer veel meer alle beslissings-
macht en alle verantwoordelijkheid naar zich toe.
Zo leek hij enerzijds de sterke leider te (willen?)
zijn. Maar daarnaast riep hij in toenemende mate
het beeld op van iemand met grote persoonlijke
onzekerheid temidden van de tegengestelde op-
vattingen die hem omgaven. Als persoon niet in
staat ¡n deze te kiezen voor een duidelijk beleid
en daarvoor pal te staan, verloor hij zich in details
en liet hij zich tot in kleine bijzonderheden in met
de alledaagse gang van zaken, vooral in het
internaat. De idee van collegiaal delen van ver-
antwoordelijkheid was hem daarbij vreemd:

"lk betrapte er mij op, dat lk soepeler werd in het aannemen
van leerlingen die lk vroeger niet genomen zou hebben,
(cursiveringen loegevoegd). lk betwijfelde loen al of (. . .) het
voortbestaan van het seminarie le waarborgen was. Maar ik
durfde dat niet hardop te zeggen" ltso¡.

Hij vond, vanuit zijn verantwoordelijkheidsbesef,
dat hij alle besluiten zelf moest nemen en ver-
vreemdde daarmee diegenen van zich die het
eerst geroepen waren collegiaal met hem samen
te werken, Hij die, als hij zijn verantwoordelijk-
heden niet in het geding achtte allerhartelijkst,
aard¡9, vol humor en warm in het contact kon zijn
en d¡e aan persoonlijke banden ook duidelijk
behoefte had, placht te verstarren op het ogenblik
dat hij zich op zijn verantwoordelijkheid voelde
aangesproken. ln zijn pogen deze onzekerheid te
boven te komen kon dan zijn optreden iets
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hoekigs, stugs, afstandelijks en schijnbaar autori-
tairs krijgen. Alle verantwoordelijkheid tot in

kleinigheden tot zich trekkend heeft hij moeten
ervaren hoe hij dan ook, toen de zaken begonnen
mis te lopen, voor alles verantwoordelijk werd
gesteld.
Daarin lijkt de persoonlijke tragiek te hebben
gelegen die het presidentschap van Rolduc voor
Jochems met zich heeft meegebracht.
ln 1970 voelt hij zich niet meer opgewassen tegen
de eisen die zijn functie stelt. Hij vraagt en krijgt
van de bisschop een andere benoeming. Tot '1980

zal hij in het bisdom werkzaam zijn als bisschop-
pelij k gedelegeerde voor het godsd ienstonderwijs.
ln 1981 overlijdt hij. Hij is begraven op het kerkhof
van Rolduc.

Wij zijn er ons van bewust, dat we in deze poging
tot het doorgronden en kenschetsen van de
persoon van president Jochems meer dan we hier
gewoon zijn te doen, vooral zijn afgegaan op inter-
pretatie van de voorhanden gegevens en op
persoonlijke indrukken. We zijn er ons evenzo van
bewust dat we aan de hand van gebrekkig materi-
aal een man hebben moeten schilderen die
achtereenvolgens als leraar, directeur, president
en bisschoppelijk gedelegeerde voor het gods-
dienstonderwijs tot kort voor zijn dood bijzondere
verdiensten voor het onderwijs tn Limburg heeft
gehad.

Ondergang
van het vierde Rolduc

Het is al gezegd: van het begin der jaren '60 af

begint de situatre in en rond Rolduc problematisch

te worden.
Steeds minder ouders sturen hun zoon, ook als

die aspiraties voor het priesterschap vertoont, naar

het klein-seminarie. Toenemende aarzelingen
over de waarde van de internaatsopvoeding doen
hen besluiten, hun jongen voorlopig thuis te
houden en hem als extern naar een katholiek
gymnasium in de omgeving te laten gaan. Jonge-
re, meestal moderne geestelijken in de parochies

en de middelbare scholen adviseren de ouders
vaak in die richting. Anderzijds heeft voor de meer
behoudende geesrtelijken Rolduc op het gebied

van tucht en spiritualiteit te veel concessies aan

de tijdgeest gedaan en is het daarmee zijn speci-
fieke identiteit als klein-seminarie kwijt geraakt.

lntern is er sprake van een zekere verlamming.

Vernieuwende ideeën en tendensen die er zeker
zijn, stuiten op verzet en moeten beetje bij beetje
op de overheid worden veroverd. Een aantal
priester-leraren verlaat al dan niet vrijwillig het

klein-seminarie. Deze tegenstellingen en conflic-
ten blijven niet binnen de muren en ze onder-
mijnen het vertrouwen in het klein-seminarie.
Dat alles heeft ertoe geleid, dat zich reeds aan het

einde van de jaren '50 een sterke teruggang van
het aantal leerlingen aandient. Het is dan ook niet

venvonderlijk dat de overheid in 1963 zwicht voor
de aandrang van de gemeente Kerkrade, de
school open te stellen voor (mannelijke) externe
leerlingen. Het betekent een mogelijkheid althans
voor de school het leerlingenaantal enigermate op
peil te houden.
De bisschop kan de ogen evenmin gesloten
houden voor de problemen rond ztjn klein-semi-
narie. Ook in Roermond stelt men zich de vraag
of het nog zinvol is, priester-kandidaten in de
middelbare schoolleeftijd exclusief onder te
brengen in een apart instituut en zo ja, of dat
instituut gezien de déconfiture waarin het in veel
opzichten verkeert, dan Rolduc moet zijn. De

bisschop stelt een commissie in onder voorzilter-
schap van vicaris-generaal Van Odijk, die over
deze vragen een advies moet uitbrengen. Deze

commissie legt haar advies binnen een half jaar

ter tafel. Kort samengevat komt het erop neer, dat
de 'gewone' middelbare scholen weer een taak
moeten krijgen en vervullen bij de opletding van
priesterstudenten. Er moet een instituut komen
met een open internaat dat naast priesterstuden-
ten internen zonder priesteraspiraties zal huis-
vesten. Dit instituut zal moeten komen in Sittard,
of als dat niet mogelijk is in Weert.
Het advies blijft enkele jaren bij bisschop Moors in

de la liggen. Met het openstellen van Rolduc als
open schoolinternaat heeft hij niet zoveel moeite.
Hij aarzelt echter zeer over de oprichting van het

voorgestelde diocesaan instituut. Hoewel het

advies van de commissie niet openbaar is ge-

maakt lekt er genoeg van uit om op Rolduc de
sfeer van défaitisme en ondergang nog te ver-
sterken. Toch zijn er ook krachten die met idealis-
me verder willen.
Van maart 1965 af zal regelmalig Rodafilbijeen-
komen, bestaande uit docenten van het philo-
sophicum (dat dan al naar Heerlen is overge-
plaatst) en een aantal leraren van Rolduc. Tijdens
deze bijeenkomsten wordt gesproken over het
pedagogrsch klimaat in Rolduc en het vraagstuk
van de recrutering: welke vooropleiding is

gewenst voor toelating tot het philosophicum,
wanneer en in hoeverre is voor priesterstudenten
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een internaatsopvoeding ge'indiceerd, welke taak
hebben de gewone middelbare scholen bij recru-
tering en begeleiding van priesterstudenten. De
conclusies van deze besprekingen worden naar
de bisschop gestuurd,
ln maart 1966 deelt de bisschop aan de leraren
van Rolduc mee, dat de priesteropleiding van
Rolduc zal worden overgeplaatst naar Weert en
dat Rolduc als open internaat zal blijven voort-
bestaan. Dat besluit wordt echter nog niet
algemeen openbaar gemaakt. Pas in januari '1962

maakt de hulpbisschop mgr. H.Th.E. Beel aan de
pers bekend, dat Rolduc open gaat voor niet-
priesterstudenten, zonder te spreken over de op-
richting van een ander instituut dat de taak van
Rolduc voor de priesteropleiding zal overnemen.
Even heerst daarna te Rolduc de hoop, dat het
oude, derde Rolduc als open schoolinternaat voor
heel het land in al zijn vroegere glorie zal kunnen
worden hersteld. Groot is de teleurstelling als
blijkt, dat het aantal nieuwe interne leerlingen de
volgende Jaren zo gering blijft, dat aan sluiting van
het Rolducse internaat niet zal zijn te ontkomen.
ln september 1971worden geen nieuwe internen
meer aangenomen en begint de definitieve ont-
manteling van het internaat.

We willen thans de hierboven getrokken grote lijn
meer in detail gaan volgen.

Rolduc als probleem 1963

Reeds enkele malen hebben wij gesproken over
de nota Rolduc als probleem, een stuk van een
zestal grote, getypte vellen, dat aan het eind van
1962 is opgesteld en in januari 1963 door een
achttal leraren aan de bisschop is aangeboden.
Voor zover kon worden nagegaan waren dat
F.L. Augustus, G.H.J. Brunenberg, L.A,Th. Gielis,
J.M. Gijsen (st¡, G.P. Hommes, F.J, Penders,
G.A.W. Poulssen en A.B.J. Timmermans.
Het is een soort zwartboek, dat een sombere
inschatting geeft van de Rolducse situatie op dat
moment. Het is onduidelijk of president Jochems
er te eniger tijd kennis van heeft gekregen.
Volgens getuigenissen van enkele betrokkenen
heeft hij vermoedelijk niet overde definitieve versie
de beschikking gehad. Wel is over de inhoud
ervan gesproken in de surveillantenvergadering,
waarin Jochems regelmatig met de internaatsstaf
overleg voerde. Daar zijn hem de problemen die
ook in dit stuk staan beschreven uiteengezet en is
hem meegedeeld, dat men hogerop zou gaan.

"Rolduc wordt op het moment wel door allen die
ermee te maken hebben sterk problematisch
ervarerì", zo luidt de aanhef van het stuk, Het
aantal leerlingen loopt sterk achteruit. Er zijn
minder aanmeldingen en het aantal van de afge-
studeerden dat de priesteropleiding voortzet daalt
gestaag. Bovendien zijn het juist de besten die
weg gaan, zodat het gemiddelde peilvan degenen
die doorgaan merkbaar daalt.
De leiding is bezorgd en onzeker en wekt de
indruk de problemen niet aan te kunnen. Ook de
bisschop weet het niet.
Onder de leraren heersen venruarring en span-
ningen op het persoonlijke vlak. "Leraren worden
verurijderd en andere leraren vragen overplaatsing
omdat ze moedeloos worden en hun taak als
hopeloos ervaren". Er is, in tegenstelling tot de
andere seminaries, geen hoopvol perspectief.

Hoe komt dat?
Men is in 1946 onder de stuwende en inspirerende
leiding van Van der Mühlen van start gegaan. Er
werden hoge eisen en idealen gesteld, maar de
natuurlijke en menselijke onderbouw die zij ver-
onderstelden kwam tekort.
Onder president Moors kwam daarin vooruitgang.
De verhouding jegens de studenten werd vrijer,
opener, minder formeel. Het gezag werd anders
gehanteerd. Kostbare initiatieven bloeiden op
onder leraren en jongens. En nu? Nieuwe initia-
tieven van afzonderlijke leraren stuiten op verzet
van anderen en worden door de leiding belem-
merd. ln enkele gevallen heeft dit tot het venrvij-
deren van leraren geleid. "Alle enthousiasme
schijnt uitgedoofd en maakt plaats voor kritiek,
verwijten, cynisme. Men begint nergens meer aan,
zit zijn tijd uit, of begint aan een nieuwe taak te
denken".
Zoekend naar de oorzaken van deze malaise
vermeldt de schrijver eerst het onvermogen van
president Jochems in deze moeilijkheden leiding
te geven. Maar ook hel lerarencorps functioneert
niet goed.

"Er komt nog een mentaliteit voor waarin men de problemen
wil oplossen door zwaardere studie-eisen, door een strakker
regime, door een voorbijgaan van moderne internaats- en
opvoedingsinzichten (. . ,) Men verzekert zich van een draag-
bare hoeveelheid werk, een behoorlijk inkomen en een pret-
tige kamer".

Men maakt zich daarbij vrolijk over de mensen
die zich inzetten om iets te doen aan de problema-
tiek "en spreekt schamper over hun verbeelding
en. mislukkingen" (1e2). Degenen die een ander,
vriJer en opener opvoedingsideaal voorstaan
krijgen in feite geen kans tenzij misschien op
punten van ondergeschikt belang, Ook de aard
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van de leerlingen draagt aan de problematiek bij.
Op het gebied van studie en ontspanning krijgen
zij op Rolduc vaak betere kansen dan thuis. Ze
zijn dan ook niet onhandelbaar of onwillig. Toch
zi)n er klachten. Sommigen ("de besten") zijn erg
kritisch. Velen zijn ongeinteresseerd, slap en
apatisch. Ze krijgen misschien te weinig mogelijk-
heden "tot prestatie, tot eigen uiting, tot zorgen en
verantwoordelijkheid dragen, tot strijden en
beminnen". De opvoeding in een internaat is op dit
vlak nog moeilijker dan thuis. Juist het persoon-
lijke, eigene en affectieve kan maar schaars aan
zijn trekken komen. De hele situatie op Rolduc is
primair afgestemd op studeren, niet op leven.

"Vooral het affectieve komt tekort. Bii de jongeren is het
probleem het ontbreken van de moeder-figuur. Bij de ouderen
misschien meer het afwezig zijn van het vrouwelijk element.
De vaderlijke zorg van een oudere broer voor de jongeren

wordt in een gezin geprezen, op Rolduc is ze nog aanleiding
om zich zorgen te maken" ltss¡.

De vakantie biedt hiervoor geen soelaas, zij is

geen normale opvoedingssituatie.
Ook bij de geestelijke leidsman komt van een
meer persoonlijk verstaan en begeleiden mtnder
terecht dan men zou verwachten. De jongens
zoeken er doorgaans vooral de huiskamergezel-
ligheid, het zitten in een gemakkelijke stoel ("op

heel Rolduc is ervoor de jongens geen te vinden"),
of het roken van een sigaret. Bovendien ervaren zij

bij de grote divergenties die er op Rolduc bestaan
grote verschillen in interpretatie en benadering van

leefregels door president, prefect, geestelijke
leidsman.
De groteren vertonen vaak een drang naar zelf-
standigheid en zoeken meer eigen verantwoor-
delijkheid. Wat zij daarbij willen en doen ligt

uiteraard op een vlak waar risico's gelopen
moeten worden: vrijheid, zelfstandigheid en

openheid voor veel zaken.
De overheid zel zich daartegen schrap vanuit een

angstige en ge'irriteerde houding.

"Het is daarbij onvermijdelijk dat de jongens aanvoelen dat
er leraren zijn die anders zouden willen, maar dit feitelijk niet

kun nen".

Ze zullen, eerlijk en rechtuit als jongeren zijn, die
voorzichtigheid en tact waarvan deze leraren zich
moeten bedienen aanzien voor onoprechtheid en
gebrek aan moed (. . .) ('e4).

"De beste knapen gaan weg van Rolduc", mis-
schien omdat zij deze problemen het sterkst
ervaren. Bovendien biedt beperktheid van aan-
voelen, van uitingsdrang, van affectieve mogelijk-
heden kortom beperktheid van persoonlijkheid de
beste kans op een probleemloos en succesvol
bestaan oB Rolduc.

"Werpt dit misschien een licht op het gezegde van verschillen-
de uitstekende jongens, die Rolduc verlìeten, dal hun mede-
leerlingen hen tegenstonden en dat dit de doorslag gaf?"

(1 e5).

Ook builen de muren is Rolduc een probleem.
Het lijkt probleem nummer één te zijn voor het

bisdom. Het ligt ook problematisch bil de paro-
chiegeesteliikheÌd. Contactdagen waarmee pas

onder president Moors een begin is gemaakt
leken aanvankelijk de sfeer tussen Rolduc en de
Limburgse clerus te klaren. Maar de laatste jaren

hebben zij eerder averechts gewerkt en het

tegendeel van goodwill gekweekt.
De ontwikkelde leken hebben Rolduc als klein-
seminarie eigenlijk nooit geaccepteerd en zien in

het vastlopen eryan een hoopgevend voorteken
voor de terugkeer van het oude Rolduc.

"ls met het bovenstaande de vraag, waarom in de andere
bisdommen de klein-seminaries zo goed gaan en hier zo

slecht, beantwoord? Daar waar een Bisdom, een geestelijk-

heid, een lekenstand vol enthousiasme achÏer een klein-
seminarie staan, moet het wel de wind in de zeilen krijgen.
Rolduc heeft echter nog steeds met tegenwind te kampen,
of moet men zeggen: de windstilte voor de storm?" (rs6).

Tot zover de samenvatting van dit stuk.
Wat de directe uitwerking ervan is geweest is ons
niet bekend. De bisschop heeft kennelijk niet zo
goed gewelen wat hij ermee aan moest. Nadat hij

het stuk had ontvangen heeft hij enige tijd later op
Rolduc spreekuur gehouden voor de leraren die
dat wensten ltsz¡. Enkelen der leraren vermelden,
dat deze gesprekken en de erop volgende plenai-

re bijeenkomst van de leraren met de bisschop
nauwelijks iets hebben opgeleverd.

Kort daarna of mogelijk tezelfder tijd (d.d. 26
februari 1966) heeft de bisschop een kleine com-
missie geinstalleerd die hem moest adviseren
over de problematiek van de klein-seminiarie-
opleiding. Men mag waarschijnlijk geen direct
verband leggen tussen het hierboven weerge-
geven stuk en het instellen van deze commissie.
De problematiek rond de voorbereiding tot de
priesteropleiding bestond ook zonder dat ze in dit
paper werd beschreven en ze was uiteraard op het
bisdom en daarbuiten al langer bekend.

Dalende aantallen leerlingen

We zeiden al, dat het aan het einde van de jaren '50

en het begin der jaren '60 niet goed gaat met het
Rolducse internaat.
Nogal wat leerlingen haken tussentijds af en deze
uittocht gaat gepaard met een constante daling

53



van het aantal aanmeldingen. Dit veroorzaakt een
scherpe en verontrustende neergang van het
totaal aantal leerlingen.
Het jaar 1 956/57 is nog een topjaar met in septem-
ber - exclusief de filosofen - 428leerlingen (incl.
filosofen: 490). Daarna treedt er een achteruitgang
op van zo'n 1 5 à 20 leerlingen per jaar. ln septem-
ber 1959 duikt het aantal voor gymnasium en
voorbereidende klas onder de 400 (385). ln 1962
is het nog 319. Deze daling wordt enerzijds ver-
oorzaakt doordat er minder nieuwe aanmeldingen
zijn. Tot 1958 zijn er jaarlijks altijd tussen de B0 en
de '100 nieuwelingen geweest. Daarna wordt het
aantal van 80 nog maar één maal gehaald (in
1960). ln 1962 komen er slechts 62 ltsa¡.
Anderzijds loopt tezelfder tijd jaarlijks ook het aan-
tal 'oude' leerlingen (die er al een of meer jaar
tevoren waren) terug. Van 1946 tot en met 1956
nemen de oude leerlingen jaarlijks toe met een
aantal dat ligt tussen de 9 en de 24 (alleen 1949

met -26 en 1951 met -42 vormen opvallende uit-
zonderingen). Van 1957 af daalt hun aantal ge-
staag, in '1960 zelfs met 23 (men zie voor verdere
gegevens de hierbij afgedrukte tabel).

Rolduc reageert op deze teruggang met enige
vrij bescheiden wervende activiteiten. Enkele
malen worden contactdagen gehouden met de
parochiegeestelijken ltss). Op een van die dagen
is de suggestie geopperd een diapresentatie
samen te stellen om grotere jongens van 10 à
13 jaar bekend te maken met het klein-seminarie.
ln '1959 wordt in een brief aan de geestelijkheid,
ondertekend door de priester-leraar H. Notermans,
meegedeeld dat de serie is gereed gekomen en
mét tekstboekje of geluidsband gekocht of tegen
verzendkosten geleend kan worden. De presen-
tatie is bestemd voor godsdienstlessen in de
scholen, maar ze kan ook worden gebruikt voor
ouderavonden, jeugdbeweging e.d.

Overzichtvan de aantallen leerlingen 1946/47 - 1968/69
Bron : RJ, leerlingenlijsten

jaar

1946/47
1947/48
1948/49
1 949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1 953/54
1954/55
1 955/56
1956/57
1957/58
1 958/59
1 959/60
1 960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1 965/66
1966/67
1967 /68
1 968/69

school:
gymn.*v.k.
int.*ext.

philoso-
phicum

intern, elders
onderwijs
volgend

extern

25 1t¡
50(?) (2)

74
86

117
141

34
33
45
55
67
66
59
62
62
56
62
70
62
50
55
49
44

422
414
413
395
398
368
396
393
416
412
428
417
400
385
380
357
319
322
283
281
258
246
238

2
b
11

25
29

totaal
inter-
naat

456
447
458
450
465
434
455
455
478
468
490
487
462
435
435
406
363
297
235
213
183
154
126

(') Niet in leerlingenlijst gespecificeerd. Cijfer ontleend aan jaarboekkroniek.
(z) ldem. De kroniek spreekt van 'een vijftiglal'.
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Deze wervende activiteiten zijn zonder meetbaar
resultaat gebleven,

Welke oorzaken ziin er voor deze achteruitgang in

het aantal leerlingen aan te geven? Waren er

minder priester-kandidaten, of waren degenen die
priesteraspiraties hadden mtnder dan voorheen
geneigd naar het klein-seminarie te komen?
De genoemde, door bisschop Moors in 1963 inge-
stelde Klein-Seminarie-Commissie heeft bij haar
vergadering van 1 juli 1963 een aantal school-
leiders en moderatoren van verscheidene Ltm-

burgse scholen voorv.w.o. gehoord. Uit wat zij naar

voren brengen blijkt, dat dan in de 'gewone'
gymnasia nogal wat potentiële priester-kandi-

daten voorkomen. Het getal van hen die langs
deze weg op het philosophicum terecht komen
blijkt echter gering.
President Jochems van Rolduc is tegenover deze
commissie zelfs van mening, dat het aantal
priesterstudenten in de lagere klassen van de
overige gymnasia groter is dan het aantal dat op
Rolduc in deze klassen zit. Naar de mening van

Jochems is het dalende aantalaanmeldingen voor
Rolduc ook te wijten aan de werfkracht van ver-

scheidene klein-semrnaries van orden en congre-
gaties. Het komt volgens hem voor

"dat paters de ouders herhaaldelijk wijzen op de vele leer-

lingen van Rolduc die niet doorgaan, op de grote of te grote

vrijheid die er op Rolduc zou ziin, zodat ouders het risico

van een 'verloren gaan van een roeping' bii paters geringer

achlen dan op Rolduc".

Jochems vraagt zich af of de tendens, dat meer
priesterstudenten naar een'gewoon' gymnasium
gaan te maken heeft met het feit dalze de nadelen

van de priesteroPleiding kennen,
"of omdat hetgeen hun over ons klein-seminarie, door wie

dan ook verteld werd, hen deed terugschrikken om hun

jongen naar Rolduc te sturen" lzoo¡.

Sterk is deze gedachtengang niet: het lijkt immers
niet voor de hand te liggen, dat ouders die hun

zoon niet naar Rolduc durfden sturen vanwege de

te grote mate van vrijheid die hij daar zou genieten,

hem in de plaats daarvan zouden toevertrouwen
aan het externaat van een plaatselijk gymnastum,

waar de marge van vrijheid in ieder geval groter

zou zijn dan in Rolduc. De toenemende voorkeur

voor externaten lijkt er eerder op te wijzen, dat de

ouders en hun adviseurs (veelal de parochie-
geestelijkheid) minder dan voorheen de inter-

naatsopvoeding als de enig mogelijke of zelfs als

te prefereren aanioop tot het priesterschap ziln
gaan beschouwen. Dat de internaten van paters-

scholen bij de "eenvoudige" ouders, zoals

Jochems ze noemt, toenemende werfkracht
kregen als veiliger en beschermder omgeving

voor het gedijen van een roeping is denkbaar,
maar niet te onderbouwen met de voorhanden
gegevens.

Toelating van externe leerlingen

Mel de teruggang van het aantal priester-kandi-
dalen daalt ook hel leerlingental van het gymna-

sium gestaag. Een van de mogelijkheden dit
aantal op peilte houden zou kunnen zijn het open
stellen van de school voor externe leerlingen uit
Kerkrade en omgeving.
Toen Jochems nog maar pas president van

Rolduc was, heeft bisschop Moors ooit tegen hem
gezegd: "Het is onbegrijpelijk dat de gemeente
Kerkrade het gepikt heeft, dat ze al meer dan een

eeuw middelbaar onderwijs binnen haar grenzen

heeft, zonder er zelf van te profiteren" (20r).

Volgens artikel 6 van de Wet op het HogerOnderwijs
(1875) zijn alle gemeenten met meer dan 20.000
inwoners verplicht ervoor te zorgen, dat geÍnteres-
seerden de mogelijkheid krijgen binnen de eigen
gemeente gymnasiaal onderwijs te volgen. Dat

houdt in dat, als er in zo'n gemeente geen gym-

nasium voorhanden is, de plaatselijke overheid
tot het oprichten van een openbaar gymnasium
moet overgaan.
Al in 1913 overschreed Kerkrade deze grens van

20.000 inwoners. Het in de gemeente aanwezige
gymnasium van Rolduc voldeed formeel eigenlijk
niet aan de eisen, omdat het alleen maar voor
interne leerlingen toegankelijk was.
Toch lijken noch het rijk, noch de gemeenle zwaar

te hebben getild aan de verplichting tot hel op-
richten van een openbaar gymnasium: voor zover

achterhaald kon worden vroeg en kreeg de
gemeente Kerkrade pas in 1932 voor het eerst
vrijstelling van deze Plicht. izoz¡.

Toen Rolduc echter in 1946 uitsluitend klein-

seminarie werd, kwam de gemeente op dit vlak

echt in moeilijkheden te zitten, omdat nu voor de

niet-priesterstudenten zelfs de mogelijkheid tot

interne opleiding aan een gymnasium (evenals

aan een HBS) kwam te vervallen. ln een nieuwe

HBS was blijkens een brief van B en W aan de
gemeenteraad d.d. 7 augustus I946 snelvoorzien:

"Na overleg met eene Commissie uit de St. Adelbert Ver-

eeniging die het initiatief genomen heeft, met het Besluur der

St. Bernardinusstichting te Heerlen, welke aldaar Gymnasium,

Hoogere Burgerschool en Handelsdagschool beheert, en met

het Department van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

is komen vast te staan, dat per 1 september 1946 de

Hoogere Burgerschool met twee leerjaren kan aanvangen"

(203).

Het College toonde zich hierover nogal verheugd,
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temeer daar Kerkrade nu eindelijk een (middel_
bare) school kreeg, . . ."die niet tot interne leerlin_
gen beperkt is". Opvallend hierbij is, dat in 1g46
kennelijk niet is overwogen, de Rolducse HBS
binnen Kerkrade als externe school voort te zetten.
Dat zou zeker ad m i nistratief en anderszins makke_
lijker zijn geweest dan haar over te plaatsen naar
Weert. Het zou bovendien eleganter zijn geweest
jegens een stad die zo lang met Rolduc ook als
ondenruijsinstelling hartelijke banden had onder-
houden. Wilde men door de Rolducse HBS naar
Weert over te plaatsen voldoende mogelijkheden
voor internen tot het volgen van ondenruijs aan de
HBS behouden? Strikt nodig was deze overplaat-
sing niet, omdat Weert immers al het jaar daarvoor
verlof had gekregen met een HBS te beginnen.
Veel behoefte aan gymnasiaal ondenruijs blijkt
Kerkrade in 1946 dus nog niet te gevoelen. De
mannelijke beroepsbevolking bestaat vrijwel
geheel uit mijnwerkers. Op I juli 1946 schrijft het
dagblad "De Tijd":
"Hel mijnbedrijf stelt aan zijn werkers heel andere eischen
dan een middelbare schoolopleiding; al mag deze natuurlijk
niet als onbelangrijk beschouwd worden, een zekere luxe
blijft zij wel",

Men lijkt in Kerkrade bang te zijn geweest, door
het aanbod aan middelbare schoolopleidingen te
vergroten de wervingsacties voor mijnwerkers te
doorkruisen. Een onderzoek had immers uitge-
wezen, dat het laatste decennium maar een be_
trekkelijk klein percentage van jongelui met een
middelbare schoolopteiding in het mijnbedrijf te
werk gesteld had kunnen worden, tegenover een
vrij groot percentage in (semi)-overheidsdienst.
Wilde men de mijnen van arbeidskrachten blijven
voorzien dan moest men voor een aangepast - dat
wil zeggen niet te hoog - opleidingsniveau zorg
dragen. De Tijd:

"Of deze zwaar noodlijdende plaats deze luxe (bedoeld is:
van middelbare schoolopleiding) op den duur kan verdragen
moet de toekomst uitwijzen".

Eind september 1951 dringt het Ministerie van
O. en Wer bij de gemeente op aan, ontheffing te
vragen van de verplichting genoemd in art. 6 van
de Wet op het Hoger Ondeni,uijs, tenzij er plannen
bestaan tot het stichten van een gymnasium (204).

Met goedkeuring van de gemeenteraad richten
B en W een maand later inderdaad het verzoek
aan de Koningin wederom vrijstelling te verlenen
". . . als vervolg op de vrijstelling van 12 mei 1932
(205).

Op 15 juli 1952 wordt deze vrijstelling bij Konink-
lijk Besluit verleend voor het tijdvak van 1 septem-
ber 1952 tot en met 31 augustus lgb8 (zoo). Als
deze vrijstelling is verlopen maakt de Chef van de

Afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar
Ondenruijs van het ministerie er mede namens de
minister het college van B. en W,op opmerkzaam,
dat de termijn van vrijstelling is verlopen zonder
dat er een verzoek tot verlenging is binnen-
gekomen 1201. Hierna lijkt er in het gemeente_
bestuur langzamerhand een serieuze discussie
op gang te zijn gekomen over de wenselijkheid
van het telkens opnieuw aanvragen van vrijstel_
lingen. Op 1B december 1g58 stemt de raad er
weliswaar mee in, dat nog eens verlenging zal
worden aangevraagd, maar tevens spreekt hij uit
dat het nu nodig is uitvoerig te beargumenteren,
waarom een openbaar gymnasium in Kerkrade
niet nodig zou zijn.
De gebruikte argumenten zijn: er is niet gebleken
dat er in de gemeente belangstelling voor open-
baar ondenruijs bestaat; de in de gemeente geves-
tigde HBS "Antonius Doctor" is voornemens om in
de plannen voor een nieuw te bouwen school in
het Rolduckerveld tevens de oprichting van een
bijzonder gymnasium te betrekken; liefhebbers
kunnen in Heerlen naar het gymnasium gaan; al
met al valt er dus op weinig toeloop voor een open_
baar gymnasium in Kerkrade te rekenen.
Heel zeker heeft in deze stellingname ook mee-
gespeeld, dat men in het katholieke Limburg altijd
veel huiver heeft gekend jegens het openbare
onderwijs en dat men doorgaans geneigd was de
positie van het bijzondere (in casu: katholieke)
ondenruijs te beschermen.
Dat niet iedereen van elk der genoemde argumen_
ten onder de indruk was blijkt uit een aantekening
van de wethouder mr. W.J.G. Heyltjes, waarin hij
schrijft dat hij het argument, in Heerlen gymnasiaal
onderwijs te gaan volgen, niet sterk vindt lzoe¡.
Bij brief van 1 9 december 1 gSB verzoeken B. en W.
Hare Majesteit opnieuw vrijstelling te verlenen.
Dit verzoek wordt opnieuw ingewilligd en welvoor
de periode van 1 september 19SB tot en met 3l
augustus 1964 lzos¡.

Geleid e I ij k b I ij kt het Kerkraadse gemeentebestu u r
zich te realiseren dat de stad, inmiddels meer dan
50.000 inwoners tellend, op het gebied van onder-
wijsvoorzieningen een bijzonder grote achter-
stand had opgelopen. Burgemeester Th.J.M.
Gijsen, tot burgemeester benoemd op 16 januari
1958, schrijft dat hij vrijwel terstond na zijn komst
bij verscheidene gelegenheden de openstelling
van Rolduc voor externe leerlingen bij president
Moors aan de orde heeft gesteld.

"Moors had er ook wel begrip voor, maar toen werd hij (. . .)
bisschop van Roermond. Toen kwam Jochems - een aardige,
maar weinig besluitvaardige man (. . .). Onder president
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Jochems bleef de zaak - naar mijn mening - onnodig lang
traineren. Daarop volgde de brief van het gemeentebestuur
van Kerkrade rechtstreeks aan de bisschop van l9 februari
1962" lzto¡.

De brief waarop Gijsen hier doelt is door B. en W.

aan Moors geschreven om hem de zorgwekkende
situatie rond het gymnasiaal onderwijs tn Kerkrade
uit de doeken te doen. ln deze brief wijzen de
bestuurders erop, dat de oprichting van een open-
baar gymnasium in hun gemeente uitgesloten
moet worden geacht, omdat dit niet strookt met de
onderwijsstructuur in Kerkrade, waar geen enkele
vorm van openbaar ondeMijs voorkomt. Vervol-
gens wordt gewezen op de veel betere situatie in
vergelijkbare sleden in Limburg en in Nederland.
Bovendien wordt gesteld, dat het R.K. Gymnasium
in Heerlen binnen niet al te lange tijd aan zijn
maximale bezetting toe zal zijn. Tenslotte achten
de bestuurders het zeer ongewenst, wanneer
leerlingen door het ontbreken van de nodige
faciliteiten gedwongen worden een verkeerde
keuze te doen met betrekking tot hun verdere
opleiding.
Het grote probleem is echter

"dat in het algemeen in een gemeente van de grootte van
Kerkrade, slechts één gymnasium van een bepaalde levens-
beschouwelijke richting kon worden aangewezen als
bevoegd tot het afgeven van getuigschriften van bekwaam-
heid tol studie aan een universiteìt" lztr¡.

Deze aanwijzing is door de Ministervan O.K. en W.

in Kerkrade reeds toegepast ten gunste van het
gymnasium Rolduc.
Het Kerkraadse college vraagt nu aan de bisschop
zijn oordeelte geven over de volgende drie moge-
lijkheden:
- het gymnasium van Rolduc gaat open voor leer-
lingen uit Kerkrade;
- er wordt in Kerkrade een zelfstandige dépen-
dance van het gymnasium Rolduc gevestigd,
onder besluur van Rolduc, waarbij later de rechts-
vorm evenÌueel kan worden herzien;
- de R.K. HBS van Kerkrade wordt omgevormd
tot een lyceum.
Voor dit laatste alternatief zou dan Rolduc wel aan
de minister de nodrge garanties moeten geven.

Het college wijst er dan ook uitdrukkelijk op, dat
daardoor de status van Rolduc voor lange tijd zal

zijn vastgelegd (ztz¡.

Nadat deze kwestie bijna een jaar op het Bisdom
is bestudeerd, bericht de bisschop op 10 januari

1963, dat het gymnasium Rolduc met ingang van

september .1963 zal worden opengesteld voor
mannelijke externe leerlingen uit het dekenaat
Kerkrade. Deze laatste beperking wordt toege-
voegd "aangezien wij het gymnasium van Rolduc

in de eerste plaats bestemd willen zien voor
priesterkandidaten-internen". De brief vermeldt
verder nog, dat de praktische gang van zaken
zal worden geregeld door de president van Rolduc.
De correspondentie tussen de gemeente Kerkrade
en het bisdom Roermond over het gymnasiaal
onderwijs in Kerkrade eindigt met een dankbrief
van B. en W. aan de bisschop (213).

Presrdent Jochems herinnert zich, dat een opge-
togen Burgemeester van Kerkrade hem zei: "lk
ben tevreden! lk zal nooit vragen het ook voor
meisjes open te stellen" lzta¡. Jochems anlwoord-
de daarop fijntjes: "Als u dal zo zegt, kán dat
voorlopig ook niet".
Toen de burgemeester twee jaar later belde met
hel dringend verzoek, ook meisjes toe te laten
wilde Moors dat eigenlijkwelgoed vinden, maar hij

kon er in feite moeilijk toestemming voor geven,

omdat hij tegelijkertijd bezig was, de school van
de paters Passionisten in Mook van een dergelijk
plan af te houden. Toen in 1967 meisjes te Rolduc
werden toegelaten zei iedereen: "Waarom is dat
niet al twee jaar eerder gebeurd?" lzrs¡. De toe-
lating van externe jongens en later van meisjes tot
het Rolducse gymnasium is niet in de eerste
plaats het gevolg geweest van zich wijzigende
inzichten in de aard en de functie van het klein-
seminarie. Volgens Jochems Is vooral een heel
belangrijke factor geweest het sterk teruglopende
aantal priestersludenten. Om een reeel voort-
bestaan van het Rolducse gymnasium als gym-
nasium mogelijk te maken, moest een nieuwe
markt van leerlingen worden aangeboord. Die was
te vinden door het gymnasium open te stellen voor
externe leerlingen uit Kerkrade.

Externen op Rolduc

Aldus spoedde de eerste groep van externen
- 25 man sterk - zich op 5 september 1963 over de
toenmalige Rolduckerstraat naar Rolduc. Voor het

eerst sinds meer dan 850 jaar zou er voortaan
ondenvijs worden gegeven aan leerlingen die na

de lessen het gebouw konden verlaten.
Het had aanvankelijk in de bedoeling gelegen,
alleen de eerste klas van het gymnasium voor
externen toegankelijk te laten zijn. ln feitte startten
sommigen liever in de voorbereidende klas
tenruijl een enkeling bleek te zijn doorgedrongen
tot !l of lll gym. ln overeenstemming met de
vanouds op Rolduc gebruikelijke structuur werd
ook voor de externen een aparte prefect aan-
gesteld. De eerste die met dat ambt werd
belast was F.J. Penders, die tevens prefect van
Klein Rolduc bleef. Na zijn vertrek van Rolduc
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(1 965) werden M.H. Berkels (tot 1967), L.p. Crom-
bach (tot 1969) en G.A.W. Poulssen in deze functie
aangesteld.

dit meisje er zich over dat ze als externen zo
weinig in aanraking komen met de internen. Er
wordt zelfs gesproken van discriminatie van de
externen, omdat de internen overal mogen rond-
lopen en de externen niet lztz¡.
Een ander nadeelvan de separate situatie van de
externen was, dat ook hun relatie met de interne
leraren doorgaans stroef verliep. Het enige contact
tussen leraren en externen speelde zich af in de
klas. Daardoor was het voor de meeste leraren
moeilijk zich te realiseren dat er nu een aantal
leerlingen voor hen zat, voorwie op het gebied van
de studie heel andere omstandigheden golden
dan voor de internen in de op dat vlak ideale
situatie op Rolduc. Typerend voor het gebrek aan
begrip voor de leefwereld van de externen is, dat
pas op 5 juni 1967 voor het eerst een middag
vrijaf werd gegeven in verband met de Kerkraadse
kermis (218).

Men krijgt de indruk, dat Rolduc de externen heeft
toegelaten als een soort service-verlening aan
Kerkraadse gymnasiasten en dat men daarbij
heeft verondersteld, dalzij zich als goede gasten
zouden schikken in de onveranderlijk geachte
Rolducse leefpatronen. Dat met de komst van
externen, zeker toen de verhouding internen-
externen zich in het voordeel van de laatsten
ontwikkelde, Rolduc zelf ingrijpend zou veran-
deren lijkt men zich nauwelijks te hebben gereali-
seerd. Men heeft er althans, zeker in het begin,
niet bewust op ingespeeld.

Lang kon de scheiding toch niet worden volge-
houden.
Jaarlijks nam het aantal externen toe en het aantal
internen af (zie tabel p. 54).Van 1965 af kwamen er
jaarlijks meer nieuwe externen dan internen
(tussen 1963 en 1968 kwamen er 200 nieuwe
externen en 154 nieuwe internen). Hierdoor ging
de Kerkraadse jeugd op den duur de belangrijkste
groep vormen op Rolduc, met als consequentie
dat men met hun wensen en belangen wel in
toenemende mate rekening moest houden.
De afzondering werd dan ook geleidelijk minder
streng toegepast en verdween tenslotte met
ingang van het schooljaar 1968/69 geheel.
Terzijde kan hier nog worden opgemerkt, dat het
verschijnselvan de extern op Rolduc ook in andere
zin meer veftrouwd was geworden: van 1964 af
volgde een toenemend aantal Rolducse internen,
voor wie andere schooltypen dan het gymnasium
ge'indiceerd waren, als externen het ondenruijs aan
het Antonius Doctor College in Kerkrade of aan
het St. Bernardinuscollege in Heerlen. Het werd
steeds duidelijker dat het Rolduc waar school.

g

,]' -'.-. . '

Onder de leraren bestond verschil van mening
over de mate waarin internen en externen met
elkaar in contact zouden mogen komen. Jochems
vertelt, dat er een groepering was die een zo open
mogelijk klein-seminarie voorstond en die daarom
liefst zoveel mogelijk vermenging van internen
en externen zag. Anderen stelden: het seminarie
moet zijn bestaansrecht bewijzen door echt
seminarie te blijven. Jochems zelf was naar zijn
zeg ge n e nerzij ds voor f rekwe nte contacte n tusse n
internen en externen, maar hij pleitte er wél voor,
dat de internen hun eigen leefwereld zouden
behouden (216). Aanvankelijk sloeg de balans door
naar een vrij sterke mate van scheiding tussen
beide geledingen. Zo kregen de externen een
eigen overblijflokaal in het voormalige casino aan
het voorplein. Deze afzondering bevorderoe de
assimilatie geenszins. Uit gesprekken die met
externen van de eerste generatie zijn gevoerd
blijkt dan ook duidelijk, dat de leerlingen - met - de
zitkussentjes (internen) op hen zijn overgekomen
als een volkomen gesloten groep, waarin zij
nauwelijks konden doordringen. De leerlingen-
met-d e-sch ooltas (externe n) ware n daard oor sterk
op elkaar aangewezen, trokken bij voorkeur met
elkaar op en zochten in de klas liefst een plaats
naast een soortgenoot. Nog in 1968 blijkt daarin
weinig te zijn veranderd, want in een interview in
Spitsuur met een van de meisjesexternen beklaagt
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gemeenschap en leefgemeenschap zowel voor
leraren als voor leerlingen altijd in hoge mate
waren samengevallen, voorgoed tot het verleden
behoorde.

Voor hel internaat met zijn tradities, zijn recrea-
tieve mogelijkheden en zijn verenigingsleven had
dat ingrijpende gevolgen.
Er werd nog wel gezamenlijk gevoetbald, in

klasseverband en in het Rolduc's elftal. Maarvoor
het overige bestond er van de zijde van de exter-
nen nauwelijks belangstelling voor het toch al
kwijnende Rolducse verenigingsleven.
Zowel zijals de internen die in Kerkrade of Heerlen
de HBS of de HAVO volgden waren ook in hun
recreatreve behoeften meer naar buiten gericht.
Daardoor werden ook voor de internen geleidelijk
n ie uwe vormen van vrij etij d s bested i n g gein itiee rd.

Te noemen zijn het urtgaan in Kerkrade en het
aldaar bezoeken van gelegenheden die door
jeugdigen gefrequenteerd werden (K-3 centrum),
het volgen van danslessen, samen met de MMS
en met Antonius Doctor, het bijwonen van kerk-
diensten in Kerkrade, het oprichten van een eigen
bar etc.
Niet alleen het verenigingsleven, ook het gods-
dienstig leven op Rolduc onderging door dit alles
ingrijpende veranderingen. De deelname van de
externen aan de religieuze oefeningen op Rolduc
was zeer gering. Omdat het afnemende aantal
rnternen niet door deelname van de externen werd
gecompenseerd verdwenen bepaalde oefen-
ingen geruisloos (meditatie, lof) of ze werden
facultatief (dagelijkse mis).

Tenslotte ligt het voor de hand, dat Rolduc zich in
deze omstandigheden niet meer als vroeger kon
afschermen tegen de geest van de tijd. Ook
zonder externen zou dat moeilijk zijn geweest.
Door pers, radio en vooral TV zouden zeker de
hoge wallen die sommigen misschien om de oude
abdij opgetrokken wilden houden toch wel goed-
deels zijn geslecht. De externen hebben dat
proces waarschijnlijk verhaast en verdiept. Niet
langer wordt de intern gekenschetst als een goed
opgevoede, ijverige en volgzame leerling. Ook van
hem maakte zich vaak een kritische, soms als
negatief ervaren en in ieder geval mondiger
levenshouding meester. Zo zou ook Rolduc zijn
aandeel krijgen in de roerige jaren '60.

Commissie Klein Seminarie 1963

Al in 1959 had bisschop Moors een kleine com-
missie ingesteld om hem te adviseren over "een

viertal problemen", waarvan het eerste was het
probleem van de Bisschoppelijke Colleges. Deze
commissie bestond uit F. Sassen, F. op de Coulen
P. van Odijk. Van de opdracht aan en de werk-
zaamheden van deze commissie hebben wij
alleen een brief gevonden gedateerd: 's-Graven-
hage-Roermond, 6 november 1959', gericht aan
bisschop Moors en ondertekend door de com-
m¡ssieleden (2'e).

Het eerste probleem waarover Moors deze eerste
Klein Seminarie Commissie gevraagd had te

adviseren is dat van de bisschoppelijke colleges.
Dit vraagt het meest dringend om een oplossing
en verdient bij de behandeling prioriteit te krijgen
in verband met nieuwbouwplannen van Sittard,
Roermond en Weert en de vraag of bij eventuele
nieuwbouw uitbreiding van de capaciteit van deze
internaten gewenst is.

Na overleg met de directeuren der colleges en de
president van Rolduc adviseert de commissie, de
colleges te laten voofibestaan als inrichtingen van
onderwijs en opvoeding, onder bisschoppelijk
bestuur, met internaat en externaat. Aansluiting bij
de MOL (Vereniging voor Middelbaar Ondenrvijs in

Lim burg, waaronder veel v.w.o.-scholen bestuurlij k

en administratief ressorteren) verdient geen aan-
beveling, evenmin als het opheffen van een of
meer internaten. Deze hebben immers sinds vele
tientallen jaren een unieke positie in het katholieke
schoolwezen en ziin daarmee van nationale
betekenis. Ze hebben stuk voor stuk een goede
naam op grond van hun onderwijsresultaten,
maar ook vanwege de degelijke godsdienstige en

maatschappelijke opvoeding die ze met name
door hun priester-leraren boden. Velen van hen

die bestemd waren in hun gewest op enigerlei
wijze leiding te geven, konden in de colleges reeds
in hun jeugd kennismaken met jongens van
gelijke leeftijd uit overig Nederland, met wie zij

later in hel openbare leven opnieuw in contact
zouden komen. Hoewel door de groei van de
externaten de colleges allengs streekscholen zijn
geworden is toch de toeloop naar de internaten
niet verminderd. De commissie concludeert dan
ook dat ze gewestelijk en nationaal nog een taak
te vervullen hebben.

Hetzal niet mogelijkzijnze in detoekomst nog van
voldoende priesters voor onden¡vijs en opvoeding
te blijven voorzien. Daarom wordt voorgesteld de
schoolleiding en internaatsleiding te splitsen. De

school zou een door de bisschop te benoemen
priester-directeur moeten krijgen met een vijftal
priester-leraren voor profane vakken en een twee-
tal godsdienstleraren. Het internaal zou moeten
overgaan in handen van een broedercongregatie
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die daartoe moet worden aangezocht.
De commissie wil deze situatie met ingang van
het schooljaar 1960/6'1 voor de drie colleges laten
ingaan.

Wat met dit advies en met de later uit te brengen
adviezen over "de overige in uw bovenbedoeld
schrijven genoemde problemen" is gebeurd,
wordt verder niet duidelijk. De brief is een los stuk;
voorgeschiedenis en vervolg ontbreken. Hij is in
1963 aan de leden van de nieuwe Commissie
Klein Seminarie ter hand gesteld.

lets meer dan drie jaar later heeft de bisschop er
kennelijk behoefte aan gehad zich over vrijwel
dezelfde materie meer uitputtend en nu door een
breder samengestelde commissie van priesters
en leken te laten adviseren. Thans is echter de
aandacht meer toegespitst op de specifieke pro-
blematiek van de klein-seminarieopleiding in het
algemeen en van Rolduc als klein-seminarie in
het bijzonder.
Bij brief van 26 februari 1 963 stelt de bisschop dan
ook een commissie in die hem zal moeten advi-
seren, met het oog op een aantal beslissingen die
hij in de nabije toekomst zal moeten nemen en die
alle grote invloed op de priesteropleiding zouden
kunnen hebben. Door het aanstaande vertrek van
het philosophicum van Rolduc naar Heerlen
komen er in Rolduc ruimten vrij. Om deze geschikt
te maken voor gebruik door de leerlingen van
Rolduc moeten vrij grote kosten worden gemaakt.
De bisschoppelijke colleges van Roermond en
Weert denken erover nieuwe internaten te bouwen.
ls dat alles verantwoord?
Concreet heeft de bisschop de commissie ge-
vraagd de volgende vragen te bestuderen:
1. Hoe zou de opleiding van toekomstige priesters

vóór hun studie aan het philosophicum het
beste kunnen worden georganiseerd?
a. Moet de huidige opleiding zoals die op

Rolduc wordt gegeven worden gecontinu-
eerd?

b.Zo 1a, welke wijzigingen zouden bij deze
opleiding aangebracht kunnen worden?

c. Zo nee,hoe zalde opleiding dan wél moeten
geschieden?

d. Moeten er in het geval van sub c. meer van
deze opleidingen komen en waar?

e. Mocht de opleiding niet meer te Rolduc ge-
plaatst worden, welke zou dan de bestem-
ming van Rolduc moeten worden?

2. Zullen de bisschoppelijke colleges te Roer-
mond en te Weert bij het bovenstaande een rol

gaan spelen;zo neen is het dan aan te bevelen
dat deze colleges nieuwe internaten gaan
bouwen?

Op 18 maart wordt de commissie door de
bisschop geÍnstalleerd. Ze is als volgt samen-
gesteld:
Voorzitter: Mgr.drs. P.J. van Odijk.
Leden: Mevr. drs. L.M.J. van Pelt-Gooskens

Mgr. K.W.H.A. Roncken
Prof.dr. L.H. Pelzer
Deken M.J.H. Mertens
Dr. F.C.J.C, Nuyens
Kapelaan dr. F.M.H. Hennissen

Secretaris: J.J.J.M. Hendrix.

Bij de installatie van deze commissie op 1B maart
1963 zegt Moors, dat men zich kan voorstellen,
dat het de commissie niet mogelijk zal blijken een
eensluidend advies uit te brengen. Ook dan zal hij
dankbaar zijn voor allerlei suggesties die een ver-
deeld advies zouden kunnen geven. ln het met
Jochems gehouden interview zegt deze, dat
Moors later geen raad heeft geweten met het een-
stemmig advies van de commissie. De bisschop
had liever een verdeeld advies gehad om in de rug
gedekt te zijn, wat hij ook zou doen lzzo¡. Dat lijkt
met wat hij in zijn installatietoespraak zei op zijn
minst niet in tegenspraak!
ln haar eerste vergadering heeft de commissie
uitgesproken, dat ze zich in eerste instantie niet
willaten leiden doorde huidige situatievan Rolduc
of van de bisschoppelijke colleges en daarmee
verband houdende moeilijkheden. Men prefereert
een meer principiële benadering van het vraag-
stuk van de priesteropleiding: vraagt het 'anders'
zijn van de priester reeds tijdens de middelbare
schoolopleiding een ander milieu? ln hoeverre
moet de opleiding open of gesloten zijn enz.
Ook spreekt de commissie af, datzevertrouwelijk
zal werken. Het is ook de wens van de bisschop,
dat aan de instelling ervan zo weinig mogelijk
ruchtbaarheid zal worden gegeven "om de ge-
moederen van de velen die bij deze kwestie be-
trokken zijn niet onnodig te verontrusten" lzzr¡.

De verslagen van de bijeenkomsten van deze
Klein Seminane Commissie bevatten veel op
zichzelf belangwekkend materiaal. Bij de selectie
van wat in dit boek wel of niet aan de orde zou
moeten komen hebben wij ons vooral laten leiden
door de gedachte, dat ln het verband van dit
hoofdstuk vooral van belang is, wat specifiek
betrekking heeft op Rolduc, zodat getuigenissen
over en visies op het priesterschap in het alge-
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meen en algemene beschouwingen over de situ-
atie in kerk en kerkprovincie beknopter behandeld
zouden kunnen worden.

De commissie heeft eerst bestaande moderne
I iteratuur over de priesteropleid i ng bij eengebracht
en eigen opinies hierover ge'inventariseerd en

bed iscuss ieerd. Vervol ge ns heeft zij in haar b ij ee n-

komst van 22 april 1963 de voor- en nadelen van
de seminarie-opleiding bij elkaar gezel.
De volgend e voordelen worden genoemd.
Het seminarie biedt de mogelijkheid tot observatie
en begeleiding door gelijkgezinden of door
priesters. Een seminarie kan opvang geven in
gevallen waarin het eigen gezin en milieu tekort
schieten. De priester-student ontmoet er voor-
beelden van bezielde priesters (bij deze opmer-
king worden in de discussie nogal wat vraag-
tekens geplaatst). Als gezagsargument geldt, dat
het seminarie eeuwenlang als het priesteroplei-
dingsinstituut bij uitstek heeft gefungeerd en dat
het door Rome nog altijd als zodanig wordt be-
schouwd. De mogelijkheid van godsdienstige
vorming en begeleiding en van aandacht voor de
liturgische beleving kan in het seminarie groterzijn
dan daarbuiten. Beginnende beroepskeuze
vraagt aangepaste begeleiding en stimulering.
Zonder deze wordt de onzekerheid voor de jeugdi-
ge erg groot. Het seminarie kan deze betekenis
hebben.

Door de commissie worden de volgende nadelen
van de seminarie-opleiding naar voren gebracht.
Veel prtester-leraren zijn op den duur geen incar-
natie van het priesterschap. Vooral sommige
oudere leraren schieten hier tekort. De priester-
student wordt te vroeg uit het gezin gehaald met
alle nadelen van dien. Hij komt op het seminarie
in een jongensgemeenschap en mist aldus het

contact en de omgang met meisjes. Hij wordt vaak
te vroeg ge'isoleerd van zijn leeftijdgenoten die
veelal óók idealistische toekomstverwachtingen
hebben. Bovendien wordt hij tussen hen al te
vroeg getekend als "seminarist". De aandacht van
andere middelbare scholieren voor het priester-
worden vermindert, omdat de seminarist uit hun
midden rs verdwenen. Sommige ouders zouden
zelf hun zoon willen begeleiden en zouden hem
liever naar een gewone mrddelbare school sturen.
Doen ze dat, dan handelen ze tegen de officiële
richtlijnen van de kerk en hebben ze een vage
angst dat hun zoon mogelijk door hun toedoen
geen priester zalworden. Een off iciële bevestiging
zou dergelijke ouders kunnen bemoedigen en hen

in staat stellen hun zoon meer positief naar het

priesterschap te begeleiden.

ln dezelfde bijeenkomsl (22-4) is ook op een rij

gezel, welke mogeliikheden voor de priester'
opleidi ng denkbaar zij n :

- het klein-seminarie in zijn zuivere vorm (internaat

en school uitsluitend voor priesterstudenten);
- het convict (internaat van priesterstudenten

zonder ergen school);
- het gemengde seminarie (een middelbare

school met internaat waarop naast priesterstu-
denten ook anderen worden toegelaten zoals
vóór 1946 op Rolduc);

- de vierde mogelijkheid is, dat men aan de pries-
terstudent in het geheel geen eigen opleiding
meer biedt; hij volgt middelbaar onderwijs zoals
de jongens die geen priester willen worden.

Na aldus in eigen kring voonruerk te hebben ver-
rrcht heeft de commissie met een nogal groot
aantal betrokkenen en externe adviseurs ge-
sproken (222). Bovendien heeft ze zich bij haar
meningsvorming laten leiden door een nota, op-
gesteld door de professoren van het theologicum
en het philosophicum (223).

ln het gesprek, dat de commissie heeft gehad met
Jochems zegt deze, het seminarie wenselijk en
geschikt 1zz+) te achten. Hij zou het (gesloten)
seminarie moeilijk weg kunnen denken. ln veel
gevallen is het uitermate gewenst, op grond van de
eenzijdige herkomst van de huidige seminaristen
uit eenvoudige milieus (boeren, arbeiders, kleine
middenstand). Voor hen die gezien hun gezin en

milieu andere opleidingen zonder meer aankun-
nen, verkiest Jochems de meer vrije en open
opleiding aan de gewone middelbare school. Hij

heeft de indruk, dat de gebreken van het seminarie
en de nadelen van de geslotenheid te zeerworden
besproken en soms aangepraat. Het seminarie
probeert prrmair bij de leerlingen de keuzemoge-
lijkheid open te houden voor het priester worden.
Uit de praktische resultaten valt te zien, dat de
middelbare scholen voor die taak nog orlvoldoen-
de berekend zijn. Op Rolduc kan nog zonder
enige gedwongenheid over het godsdienstige
worden gesproken. Op de colleges bijvoorbeeld is

dat niel goed meer mogelijk. Toch zegt Jochems,
dat het duidelijk is, dat naar iets anders moet
worden gezocht. Zeker zal de eigen waarde van
het goede gezin gerespecteerd moeten worden of
zal de mogelijkheid van een goed gymnasium
elders in Limburg moeten worden benut.

Merkwaardig in het verslag van deze bijeenkomst
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is, dat Jochems van verscheidene leden van de
commissie nogal oppositie ontmoet en dat hij
een wat onzekere en defensieve indruk maakt. Het
is vrij zeker dat de commissieleden het voor
Jochems negatief uitgevallen rapport Rolduc als
probleem hebben gekend, dat een week of zes
voor het instellen van deze commissie aan Mgr.
Moors was aangeboden. Het lijkt immers ondenk-
baar, dat Moors de commissieleden niettenminste
mondeling op de hoogte heeft gebracht van dit
voor het ontwikkelen van een visie op het daad-
werkelijk functioneren van het klein-seminarie zo
belangrijke stuk. Mogelijk slaat daarop de uit-
spraak terug die door de commissie is gedaan in
haar eerste bijeenkomst, waarin ze door de
bisschop was geinstalleerd: "dat ze zich in eerste
instantie niet moesten laten leiden door de huidige
praktische situatie van Rolduc of van Bisschoppe-
lijke Colleges en daarmee verband houdende
moeilijkheden" lzzs¡.
ln ieder geval komt uit het verslag de indruk naar
boven, dat Jochems wordt aangevallen en dat hij
niet goed raad weet met zijn verdediging. ln het
verslag van de vergadering daarna (20-5) deelt de
voôrzitter mee, dat president Jochems ook nog
schriftelijk de vragen van de commissie zal beant-
woorden "omdat hij niet helemaal tevreden was
overzijn mondelinge antwoorden tijdens de vorige
commissievergaderingl'. In dat stuk herhaalt
Jochems in grote lijnen wat hij tijdens de vergade-
ring heeft u¡teengezet (226).

ln de gesprekken met advlseurs uit andere
middelbare scholen komt naar voren, dat daar in
de lagere klassen altijd wel een aantal externe
priesterkandidaten voorkomt. ln de eindexamen-
klassen zijn er daarvan nog ten hoogste een of
twee over. De mogelijkheid, priester te worden is
onder de leerlingen doorgaans moeilijk bespreek-
baar. Waar het echter bijv. in het kader van beroe-
penvoorlichting gebeurt wordt het als heel gewoon
ervaren. Vrij algemeen wordt erkend, dat het op dit
moment onjuist zou zijn het klein-seminarie in zijn
geheel te laten vervallen. Er zal een voorziening
voor de priesteropleiding nodig blijven voor geval-
len waarin het eigen milieu daarin tekort schiet.
De middelbare scholen moeten zich weer bewust
worden van hun taak bij werving en begeleiding
van priesterkandidaten. Ze zouden daarbij geco-
ördineerd en begeleid kunnen worden door een in
te stellen diocesane roepingenraad.
Er moet duidelijkheid komen over de vereiste
vooropleiding voor het philosophicum. Volstaat
daartoe ook de HBS en zo ja, zijn er dan aanvul-
lingen van deficiënties nodig?

Het uitgebreide stuk van de seminarie-profes-
soren komt, zeer kort samengevat op het volgende
neer.
Algemeen wordt door priesters en leken aan de
klein-seminaries geslotenheid en wereldvreemd-
heid verweten. Er bestaat gevaar voor onderont-
wikkeling van de affectiviteit. Het gesignaleerde
ongenoegen bij de buitenwacht wordt gevoed
door het grote verloop op het eigen klein-seminarie
waarbij het vaak de meest getalenteerde kandi-
daten zijn die weggaan. De priester-leraren voelen
zich daartegenover vaak onmachtig. Ze weten niet
wat in concreto hun taak is, of ze zijn overgeleverd
aan onderlinge meningsverschillen.
Ook over l-ret onderwijs bestaat ontevredenheid.
Er zijn teveel leerlingen die eigenlijk het gymna-
sium niet aankunnen. Daardoor wordt het gemid-
delde peil omlaag gehaald. Bovendien slaagt het
gymnasium er niet in een zekere wetenschappe-
lijke belangstelling aan te kweken. Het verdient
daarom aanbeveling ook HBS en Kweekschoolals
basis voor verde re priesterop leid i n g te erke n ne n.
Er moet scheiding worden aangebracht tussen de
school en het vormingsinstituut, anders komen de
leerlingen nooit los, noch van de school, noch van
de leerstof, noch van de leraren,
De professoren doen de aanbeveling, het Rolduc-
se gymnasium open te stellen voor externe leer-
lingen en Rolducse internen de gelegenheid te
bieden in Kerkrade andere opleidingen dan het
gymnasium te volgen lzzz¡. Rolduc zal, ook op
financiële gronden niet als seminarie-internaat te
handhaven zijn. Het zal zich met opheffing
moeten verzoenen. Voor kandidaten uit de hogere
klassen van de middelbare school, voor wie
i nternaatsopvoed i n g we nse I ij k wordt g eacht, zou-
den Roermond en Weert elk een aantal plaatsen
(bijv. a0) moeten reserveren.

ln haar bijeenkomst van 12 augustus 1963 heeft
de Commissie Klein Seminarie haar eindadvies
opgesteld, getiteld Opleiding Klein Seminarie.
Het stuk begint met een historische beschouwing
over het tot stand komen van het klein-seminarie
in het algemeen en van Rolduc als klein-seminarie.
Conclusie daaruit is, dat de argumenten die tot het
ontstaan van het gesloten klein-seminarie hebben
geleid inmiddels hun dwingend karakter hebben
verloren.
Vervolgens wordt ingegaan op de positie van
Rolduc. Het lijkt duidelijk, dat hetvoordetoekomst
niet meer een voldoende aantal priesters kan
waarborgen. Er is een groot verloop en het aantal
aanmeldingen daalt sterk. De huidige bezetting
van leerlingen biedt een zeer eenzijdige vertegen-
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woordiging van de Limburgse bevolking. Met
name uit de hogere kringen zijn er nauwelijks
studenten.
Door de speciale positie van Rolduc voelen de
andere scholen zich minder verantwoordelijk voor
werving en begeleiding van priesterstudenten.
De priesterstudenten die in toenemende mate in
de andere scholen voorkomen worden er min of
meer aan hun lot overgelaten en ontberen de
steun van officiële erkenning. ln bepaalde kringen
bestaat huiver jegens het klein-seminarie.
Het verlangen van een jongen priester te worden,
wordt daardoor door sommige ouders nogal met
reserve ontvangen. De huidige situatie wordt om-
schreven als een van voortschrijdende kwanti-
tatieve en kwalitatieve afbrokkeling.
Vervolgens bepleit de commissie differentiatie in
opleidingsmogelijkheden zowel wat de peda-
gogische situatie betreft als t.a.v. de schooloplei-
ding. Begeleiding van priesterstudenten is in de
eerste plaats een zaak van de ouders en de
gewone middelbare scholen. Om hen daarbijvoor
te lichten, te adviseren en te ondersteunen moet
een aparte diocesane commissie worden inge-
steld.

Daarnaast moet er in het bisdom een apart insti-
tuut voorhanden zijn, dat als open internaat toch
ook uitdrukkelijk op de opleiding van priester-
studenten is gericht. HeIzal bestemd zijn voordie
jongens voor wie op enigerlei grond internaats-
opvoeding te prefereren valt.
Rolduc is niet geschikt om dat instituut te huis-
vesten. De bezwaren richten zich voor een deel
tegen de huidige situatie:de interne moeilijkheden
van de leiding en de personeelsbezetting, de
gebrekkige accommodatie, het onvoldoende ver-
trouwen en gebrek aan goodwill in het bisdom en

de onderwijstechnische beperktheid (bedoeld zal
zijn dat er alleen een gymnasium is, zonder
mogelijkheid andere schooltypen aan te trekken).
Daarnaast is ertegen Rolduc een aantalbezwaren
van meer structurele aard: de excentrische ligging,
de financieel zwakke positie, de iotale onge-
schiktheid van de internaatsgebouwen, zich niet
lenend tot onderverdeling in kleinere leefgemeen-
schappen en de ontoereikende accommodatie.
Concreet zou de commissie het de beste oplos-
sing vinden, dat voor Rolduc een andere bestem-
ming zou worden gezocht, dat Roermond als
internaat blijft bestaan en dat de beschikbare
kapitalen van Weert, eventueel vermeerderd met
de opbrengst van Rolduc en de nog beschikbare
kapitalen van het Bisschoppelijk College van
Sittard worden bestemd voor de bouw van een
modern internaat dat als diocesaan instituut kan

funclioneren. Dit zou centraal in het btsdom gesitu-

eerd moeten worden, zo mogelijk in Sittard of

omgeving. Het internaat van het Bisschoppelijk
College in Weert zou moeten worden opgeheven.
Mocht het niet mogelijk blijken de kapitalen van
Weert voor nieuwbouw in Sittard aan te wenden
dan zou het nieuwe internaal op praktische
gronden het beste in Weert gevestigd kunnen
worden. De bestaande plannen van Weert moeten
dan aan de nieuwe opzet worden aangepast.
Voor de overgangsfase wordt geadviseerd het

diocesaan instituut tijdelijk in Rolduc onder te

brengen. Dal zal inhouden, dat Rolduc ook niet-
priesterstudenten tot zijn rnternaat gaat toelaten
en dat sommige priesterstudenten de mogelijk-
heid krijgen vanuit Rolduc elders de HBS te

volgen. De leiding en de personeelsbezetting
moeten zo worden gewijzigd dat een goede

sociaal-pedagogische begeleiding van de inter-

naalsstudenten mogelij k wordt.
Helzalwenselijk zijn, dat ereen sterkere scheiding
wordt aangebracht tussen leiding van school en

leiding van internaat. Alle aandacht moet worden
gegeven aan de vorming van een deskundig
kader, dat geschikt is om te zijner tijd de leiding
van het definitieve instituut op zich te nemen' De

commissie pleit ervoor, de noodzakelijke beslis-
singen zo spoedig mogelijk te nemen, omdat
anders de overgangsperiode te lang gaat duren.
Ook vraagt ze, dal het eventuele nieuwe beleid
met de daaruit volgende consequenties duidelijk
en nauwkeurig aan alle betrokken instanties en

ook in het openbaar wordt bekend gemaakt.

"Met name op Rolduc heeft de onzekerheid t.a.v. het Klein

Seminarie en de toekomst van Rolduc een sterke negalieve
invloed gehad" (228).

'1 963-1 966: Voortgaande onzekerheid
en tegenstellingen

Bisschop Moors heeft op de aanbevelingen van

de Commissre Klein Seminarie bepaald ntet met

voortvarendheid gereageerd. Met het openstellen
van Rolduc voor niet-priesterstudenten had hij

persoonlijk niet zoveel moeite, ofschoon het hem
wel tegenstond, datgene wat Lemmens, zijn voor-
ganger als bisschop, had besloten en wat Van der
Mühlen zijn voorganger als president had opge-
bouwd, met één pennestreek ongedaan le maken'
Meer twijfels had hij echter over de wenselijkheid
van de bouw van een nieuw instituut lzzs¡. Dat heeft

tot gevolg gehad, dat de bisschop voorlopig het

rapport in de la heeft gelegd en er niets mee heeft
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gedaan, ondanks het verzoek van de commissie,
in het belang van alle betrokkenen en met name
van Rolduc, tot een snelle beslissing le komen.
Zo bleef dus voor de leiding en de leraren van
Rolduc de onzekerheid voortbestaan. Hoewel de
bisschop aan de instelling van de Commissie
Klein Seminarie zo weinig mogelijk ruchtbaarheid
wilde geven "om de gemoederen van de velen die
bij deze kwestie betrokken zijn niet onnodig te ver-
ontrusten" (230) was men alom in het bisdom en
ook op Rolduc van haar bestaan en haar werken
uiteraard op de hoogte. Naast vele externe per-
sonen en instanties waren immers ook de Rolduc-
se president en een aantal leraren (de adviesraad)
gehoord. Men kan het in deze sfeertoch wel onver-
standig achten, dat met Rolduc na het aanbieden
van het eindadvies van de commissie geen open
communicatie heeft plaats gehad:

"er wordl de laatste tijd zóveel beraadslaagd over Rolduc
zonder Rolduc, dat het in dil klimaat geen verwondering
behoeft te wekken dat aan extravagante berichten (. . .) geloof
wordt geslagen"

zo klaagt de chroniqueur van het jaarboek, naar
aanleiding van het feit, dat een drietal Heren die
een kijkje gaan nemen in het klein-seminarie
Noordwijkerhout van het bisdom Rotterdam, daar
in de refter officieel zien aangeplakt, dat hun
bezoek verband houdt met "nieuwbouw-plannen
van het klein-seminarievan Roermond" lzst¡.

Kort voor het instellen van de Commissie Klein
Seminarie was er al een pennestrijd in gang gezet
over de vraag, of Rolduc wel geschikt was als
klein-seminarie. ln De Bronk van februari 1963
lzez¡ had de Limburgse priester dr. H. Litjens die
vraag opgeworpen en ze negatief beantwoord.
Door zijn excentrische ligging, zijn slechte accom-
modatie en hoge onderhoudskosten is er "in ons
bisdom nauwelijks een gebouw denkbaar dat in
1963 zo ongeschikt is voor de priesteropleiding
als Rolduc".
Litjens stelt voor, de bouwplannen van Roermond
en/of Weert te richten op het stichten van een
nieuw klein-seminarie.
Deze conclusie stemt duidelijk in hoge mate
overeen met de aanbevelingen die de Commissie
Klein Seminarie later in haar eindrapport zal doen,
ls dat louter toeval? Of heeft Litjens eigener bewe-
ging of op instigatie van kringen rond het bisdom
met zijn artikel een proefballon willen oplaten om
te kunnen bezien hoe zo'n plan onthaald zou
worden?
We hebben op deze vraag geen antwoord gevon-
den.
ln ieder geval vindt de suggestie van Litjens in

Rolduc zelf een slecht onthaal. Verscheidene
leraren (J. Rouwet, J. Stassen en de oudleraar
J. Bohnen) nemen het in de publiciteit voor Rolduc
op. ln een aantal Limburgse dagbladen vindt deze
discussie weerklank (233). We achten ons hier ont-
slagen van de plicht de argumenten van voor- en
tegenstanders omstandig aan te halen. ln het jaar-
boek geeft J. Lenders van de pennestrijd een uit-
gebreide samenvatting (234).

Wel ligt het voor de hand, dat dergelijke publiciteit
de in Rolductoch alheersende onzekerheid nieuw
voedsel zal hebben gegeven.

Verscheidene malen hebben wij gewag gemaakt
van de tegenstellingen en conflicten binnen het
lerarencorps. ln de jaren na 1963 zijn deze verhou-
dingen nog aanmerkelijk verslechterd. ln heel
katholiek Nederland en daarbuiten zijn dan de
nieuwe ontwikkelingen in het kerkelijk leven, die
zich al aan het einde van de jaren '50 hadden aan-
gediend, in een stroomversnelling geraakt. De
homogeen katholieke visie op godsdienst, kerk,
opvoeding en maatschappij blijkt in hoog tempo
te zijn afgebrokkeld. Zoiets laat uiteraard een
spoor van onzekerheid, soms van angst en bijna
altijd van meningsverschillen na die dikwijls uit-
groeien tot persoonlijke tegenstellingen en tot
verkettering over en weer. Zeker in een huis als
Rolduc, waar enige tientallen priesters samen-
woonden, zullen allen zich sterk betrokken hebben
gevoeld bij de vraagstukken die aan de orde
waren. Ze betroffen immers rechtstreeks hun
eigen leven, hun toekomst en het werk waarmee
ze dag in dag uit bezig waren: de vorming en
selectie van toekomstige priesters.

Over de mate van openheid of geslotenheid van het
seminarie, strengheid of soepelheid van leefregels
en dagorde, frequentie en inhoud van godsdien-
stige oefeningen en godsdienstlessen, zwaafte
van aan de leerlingen te stellen studie-eisen, de
celibaatsplicht van de priester en veel andere onder-
werpen van deze aard vinden dagelijks gesprek-
ken en discussies plaats maar vallen ook scham-
pere opmerkingen en ruzies te beluisteren.
De verdeeldheid in het corps wordt niet meer
binnen de lerarenkamers of de treize gehouden.
Met enige gêne herinneren sommige leraren zich,
hoe partijen elkaar zelfs tijdens de zondagse
hoogmis van de kansel af bestreden.
Bij het feestdiner ter gelegenheid van het presi-
dentsfeest in 1 964 voert de priesterleraar J. Gijsen
tijdens het diner het woord tot president, leraren en
leerlingen.

"Magistraal was ook - de eetzaal werd er stil van - het einde,
toen spreker een beeld ophing van het innerlijk gescheurde
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Rolduc, dat schreeuwde om heling van de breuk. De oproep

welke de President deed tot gemeenschapsgeest, eerbied
voor elkaar en elkaars onvolmaakte pogen en ondubbel-
zinnige samenwerking sloeg daarom des te meer in. ls er

iemand geweest die zich tijdens die ernstige ogenblikken
geen venvijten maakte?" (235)

Aan het begin van het tweede trimester van het
jaar 1965/66 spreekt de chroniqueur van het
jaarboek over

"(. . .) de pessimistische stemming die er heerste len-gevolge
van de weinig+ooskleurige vooruitzichten; allenvegen
onzekerheid en twijfel: over de toekomslige status van Rolduc
en zijn voortbestaan zelfs; over de omvang van de mijn-
schade, die zoal niet grote delen van het gebouw onbruik-
baar zal maken, dan toch modernisering zal remmen; over de

methode bij de opleiding van priesterstudenten, nu de

problemen rondom het priesterschap zo openhartig in kranten
en tijdschriften aan de orde worden gesteld; over inrichting
en werkwijze binnen het internaat" lzso¡.

Ondanks deze sombere en défaitislische geluiden

blijft onder een aantal leraren toch het streven naar

toekomstgerichte vernteuwing en aanpassing
levend. Zo heeft in de loop van .1965 een aantal
bijeenkomsten plaats van een bouwcommissie
die gaat onderzoeken, hoe de voonvaarden ge-

schapen kunnen worden om de gemeenschap
van jongens in kleinere eenheden te kunnen
onderverdelen.

Rodafil 1965-1967

ln juni 1963 is het philosophicum van Rolduc ver-
huisd naar Heerlen. Op deze scheiding na een
goed huwelijk van l32iaarwordt elders in dit boek
ingegaan. Het is opvallend, dat deze toch wel

historische gebeurtenis zich onopvallend en bijna
terloops heeft voltrokken. Pas later, in 1980, zalaan
de kuusj (varken) - zoals de filosoof in het Rolduc-
se bargoens heet - een standbeeld worden ge-

wijd 1zsz1.

Van dan af is Rolduc voor het philosophicum aan
de Oliemolenstraat 60 in Heerlen het belangrijkste,
zij het niet het enige toeleveringsbedrijf. ln Heerlen
wordt dan ook, scherper dan toen de filosofie nog
in Rolduc was gevestigd, gelet op de kwanliteit en

de kwaliteit van het toegeleverde product.
Over beide, kwantiteit en kwaliteit, groeit bij de
docenten in Heerlen ongerustheid en onvrede.
Vandaardat ertussen maart 1965 en januari 1967
een aantal formele contacten plaats vindt tussen
de presidelten en een aantal docenten van
Rolduc en van het philosophicum. Dit overleg krijgt
de naam Rodafil. Doel ervan is, door middel van
regelmatige gesprekken gezamenlijk te zoeken
naar een pedagogisch gelijk gericht en continu
verlopend beleid tussen klein-seminarie en philo-

sophicum. Men wil daarbij bovendien ook uitdruk-
kelijk de recrutering van priesterkandidaten aan

de orde stellen lzsa¡.

Het is de professoren van het philosophicum opge-
vallen, dat de studenten die van Rolduc naar
Heerlen komen meer aanpassingsmoeilijkheden
vertonen dan degenen die van elders komen. Het
duidelijkst blijkt dat uit de houding tegenover het
gezag - buitengewoon serviel of juist geforceerd
ongedwongen - en uit de sexuele problematiek.
Bij de twintig oud-Rolduciens die in Heerlen zijn,
houden blijkens een onderzoekje de positieve
en de negalieve oordelen over Rolduc elkaar in
evenwicht. Wel achten de meesten hun situatie
verbeterd ten opzichte van de omstandigheden
waarin ze te Rolduc verkeerden: ze signaleren
grotere vrijheid en groter appèl op de eigen verant-
woordelijkheid.
Men heeft zich afgevraagd welke consequenties
deze gegevens moeten hebben voor Rolduc. Men
onderscheidt daarbij twee velden:de wijze waarop
Rolduc omgaat met de factoren die de aÍzonder'
lijke leerlingen meebrengen vanuit hun huiseliik
mitieu en de wijze waarop het pedagogisch
klimaat in Rolduc zelf f unctioneert.

Over het huiseliik milietJvan de leerlingen wordt op
basis van een verrichte inventarisatie geconsta-
teerd, dat in de jaren 1946-1953 het merendeel
van de aanmeldingen kwam uit gezinnen van
landbouwers, arbeiders, oude en nieuwe midden-
stand. De academische milieus ontbreken vrijwel
geheel. Bovendien lijkt het platteland over-
vertegenwoordigd.
Er zijn nogal wat leraren die contacten met de
gezinnen van leerlingen onderhouden. Dat
gebeurt echter niet systematisch en er vindt geen
uitwisseling van ervaringen plaats. Men acht het

aanbevelenswaardig deze contacten met de
gezinnen gesystematiseerd te laten behartigen
door een of meer beroepskrachten (maatschap-
pelijk werkenden). Op grond van de aldus opge-
dane ervaringen kunnen in individuele gevallen zo
nodig opvang en brjsturing plaats vinden. Op den
duur kunnen dan aan de hand van een ruim aantal
gesystematiseerde m il ieugegevens mogelij k con-
clusies van meer algemene aard worden getrok-
ken.

Voor het pedagogisch klimaat in Rolduc wordt van
belang geacht, dat er scheiding komt tussen
school en internaat. Bovendien moet groot belang
worden gehecht aan de mogelijkheden tot privacy
in de leefsfeer van de leerlingen.
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Het komt vooral de Rolducse deelnemers aan het
overleg problematisch voor in de gegeven om-
standigheden te streven naar ingrijpende ver-
anderingen in het pedagogisch klimaat. Er ziln
hindernissen van ruimtelijke, groepsorganisato-
rische en onderwijstechnische aard.
"Deze moeilijkheden, versterkt door de onzekerheid omtrent
de toekomstige status van Rolduc heefl het lerarencorps
reeds in een'post-malaiseperiode' doen belanden" lzss¡.

Over zaken die samenhangen met de recrutering
wordt in de gesprekken van Rodafil ongeveer het-
zelfde gezegd als in de bijeenkomsten en in het
eindadvies van de Commissie Klein Seminarie:
uitbreiding van mogelijke vooropleiding, de vraag
of internaatsopvoeding voor alle leerlingen
gewensl is of alleen voor sommige etc.
Omdat een duidelijke uitspraak van het bisdom,
zowel over de vooropleiding als over de wense-
lijkheid van het internaat van groot belang wordt
geacht zijn de daarop betrekking hebbende
notities van Rodafil op 22 oktober 1965 toege-
stuurd aan de bisschop en aan de vicaris-gene-
raal. Omdat Roermond nog altijd aarzell over de
vraag, wat er moet gebeuren met het advies van
de Commissie Klein Seminarie wordt ook nu van
die zijde echter niet gereageerd.

Het probleem van de recrutering van priester-
studenten wordt urgent geacht. Het philosophicum
in Heerlen telt:
in '1963:58 studenten,
in 1964: 66,
in '1965: 55,
in 1966: 37.
Niet alleen in Rolduc, maar in alle klein-seminaries
in Nederland is het aantal priesterstudenten in de
lagere klassen (lV gym en lager) erg gering. De
recrutering uit andere v.w.o.-scholen valt tegen.
Er moet worden nagegaan en in openbaarheid
bediscussieerd, welke taak en verantwoordelijk-
heid de 'gewone' scholen van voortgezet onder-
wijs hebben op het gebied van recrutering en
begeleiding van priesterkandidaten. Hierover
wordt, na overleg van Rodafil met de directeuren
van de overige bisschoppelijke colleges een pre-
advies opgesteld.
Daarin wordt bepleit voor 1 september 1966 een
Commissie Priesteropleiding Bisdom Roermond
te installeren. Dit preadvies is ter kennis van het
bisdom gebracht. ln de bijeenkomst van Rodafil
van 27 september 1966 is ook daarop nog geen
reactie uit Roermond vernomen.
"De communicatie Rolduc-bisdom blijkl nog uitermate ge-
brekkig te zijn. De vergadering betreurt deze gang van zaken
ten zeerste. De recrutering van priesterstudenlen en een
duidelijke status van Rolduc in deze is immers te urgenl om

deze kwestie volgens het 'laissezJaire'-principe op le lossen
(240).

Op dat moment is overigens wel het besluit van de
bisschop over de toekomstige positie van Rolduc
daar al enige maanden aan de priester-leraren
bekend: op 16 maart 1966 heeft Moors aan de
priester-leraren meegedeeld dat de priesteroplei-
ding van Rolduc naar Weert zal gaan en dat
Rolduc als open internaat zal blijven bestaan. Aan
deze beslissing is echter geen verdere bekend-
heid gegeven. Als Rodafil spreekt van de gewen-
ste "duidelijke status van Rolduc" inzake de recru-
tering van priesterstudenten kan daarmee dan ook
alleen bedoeld zijn dat het urgent wordt geacht,
dat de bisschop naar buiten toe en in het openbaar
duidelijk moet maken, dat Rolduc niet meer de
enige en zelfs over enige tijd niet meer de formele
weg is naar de hogere priesteropleiding.

Op grond van het uitblijven van reacties uit Roer-
mond besluit men een gesprek aan te vragen van
enkele vertegenwoordigers van.Rodafil met de
bisschop. ln dat gesprek moeten aan de orde
komen:
- de gewenste vooropleiding voor het philosophi-

cum;
- de vraag in hoeverre internaatsopleiding

gewenst is;
- de aard van dat internaat;
- de verantwoordelijkheid van het Limburgse

v.h.m.o. voor de priesteropleiding.
Het gesprek met de bisschop wordt aangevraagd
bij brief van 17 oktober 1966. Vanuit Rodafil zullen
eraan deelnemen J. Bosch en M. Lemmen van het
philosophicum en W. Poulssen en A. Timmermans
van Rolduc. Het vindt plaats op 27 oktober.
Namens bisschop Moors wordt het gevoerd door
wijbisschop Beel, aan wie Moors alle zaken de
priesteropleiding betreffende, heeft gedelegeerd.
ln dit gesprek is vooral veel aandacht gegeven
aan het punt van de verantwoordelijkheid van het
v.h.m,o. in Limburg voor de priesteropleiding. Er
wordt besloten hierover een bijeenkomst te beleg-
gen van alle daarvoor in aanmerking komende
scholen van voortgezet ondenruijs. Deze zal op
7 december 1966 in Roermond worden gehouden
in de aula van het groot-seminarie.

Tijdens een aantal voorbereidende besprekingen
die de afvaardiging van Rodafil voor deze bijeen-
komst met Beel heeft, is in het gesprek van 10
november 1966 aan de orde geweest dat Rodafil
en met name de president van Rolduc aandringt
op een publikatie van de bisschop omtrent de
vooropleid i ng voor toelati ng tot het philosophicum
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en over de status van Rolduc.

"De publicatie stuit echter op de moeilijkheid, dat niet ieder
het eens is omtrent de wenseliikheid van een hoe open ook
apart'gekwalrficeerd' diocesaan instituut. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid, dat het nieuwe plan juist door de publ¡catie op
voorhand gekelderd wordt (. . .)

Gestreefd moet worden naar zoveel mogelijk helderheid,
zonder op voorhand mogelijkheden voor efficiënte recru-
tering in de toekomst af te kappen" (24').

ln de volgende bijeenkomst legt Beel een con-
cept-publikatie over de vooropleiding en de open-
stelling van Rolduc aan de vergadering voor.

"Om organisatorische redenen kan deze publicatie niet vóór
7 december plaats vinden (dat is de datum van de grote

vergadering in Roermond), doch wel voor 1 januari 1967. De

vergadering is het erover eens, dat in deze publicatie geen

nieuw internaat, waarin meerdere gelijkgezinden (priester-
kandidaten) bij elkaarzijn concreet en met name moetworden
aangeduid. De op te richlen Prieslercommissie zal de ont-
wikkeling nauwgezet moeten volgen, zodat de mogelijkheid,
wenselijkheìd of noodzaak te zijner tijd duidelijk naar voren
kan komen" 1z+z¡.

Het heeft er aldus de schijn van, dat Roermond,
negen maanden nadat bisschop Moors tegenover
de Rolducse priester-leraren de bouw van een
nieuw convict aankondigde waarin ook een aantal
pr¡ester-kandidaten zou worden opgenomen en
dat gevestigd zou worden te Weert, toch weer erg
aarzell over de wenselijkheid en de haalbaarheid
hiervan.
ln Weert komt inmiddels regelmatig een bouw-
comm¡ssie, waarin ook J. Stassen van Rolduc en

J. Tonnaer, de econoom van het btsdom zitting
hebben bijeen, om programma's van e¡sen op te
stellen voor het n¡euwe convict. Blijkens onze
gegevens, in een map met verslagen van stassen,
zijn deze bijeenkomsten in ieder geval nog door-
gegaan tot juni 1967. ln de zomer van 1968 wordt
duidelijk, dat Weert definitief van nieuwbouw heeft
afgezien en dat het internaat aldaar zal sluiten. Of
de bisschop en zijn staf in deze de leiding en de
leraren van Rolduc en van Weert geheelvolwaar-
dig hebben behandeld kan men zich, dit alles
wegende toch wel afvragen. Men herinnere zich in
dit verband de woorden die Moors in 1978 sprak,
terugziend op de omvorming van Rolduc in 1946:
"Ze hebben ons op het bisdom toch wel wat te
laag aangeslagen" lzrs¡.

ln het gesprek dat de Rodafil-vertegenwoordigers
op 1 december 1966 met Beel hebben gevoerd,
ter voorbereiding van de bijeenkomst van 7

december met vertùgenwoordtgers van de mid-
delbare scholen is afgesproken dat de voorzitter
van deze bijeenkomst (de Rolducse leraar A. Tim-
mermans) in zijn inleiding zalstellen, dat de open-

stelling van Rolduc de aanleiding is tot oprichting
van de Priestercommissie Limburg. ln de bijeen-
komst van 7 december wordt dat echter niet met
zo veel duidelijkheid naar voren gebracht. Zowel
door Beel als door Timmermans is toen slechts
gezegd, dat de klein-seminaries landelijk minder
leerlingen trekken, dat er zijn die inmiddels van
karakter zijn veranderd doordat ze 'andere' interne
en externe leerlingen opnemen etc. Rolduc noch
Weert worden bij deze bijeenkomst door de
mensen achter de tafel of door de aanwezigen in

de zaal met name genoemd.
Terloops deelt Beel mee, dat naast abituriênten
van het gymnasium ook leerlingen die de HBS

(atheneum), kweekschool of .een college voor
latere roepingen hebben gevolgd toelaatbaar zijn
tot de hogere priesteropleiding.

Voor het overige was deze bijeenkomst gewijd aan
een gesprek over de taak en de mogelijkheden
van de middelbare school bij de recrutering en

begeleiding van priesterstudenten. Aan het einde
ervan is de gewenste Commlssie Priesteroplei-
ding Bisdom Roermond samengesteld. ln het ons
ter beschikking staande materiaal staat, zonder
verdere adstructie of bronvermelding: "Later heefl
deze commissie tijdens de eerst gehouden ver-
gadering haar opdracht teruggegeven".

Met het verslag van deze grote bijeenkomst op
7 december 1966 eindigf de map met verslagen
van Rodafil. Nu enkele van de gestelde doelen zijn
bereikt (uitspraak over vooropleiding, taak middel-
bare scholen, instelling Commissie Priester-
opleiding) en nu impliciet over de toekomstige
positie van Rolduc duidelijkheid is geschonken,
heeft deze groep het kennelijk niet meer nodig
gevonden voortaan nog bij elkaar te komen.
Daarbij is onduidelijk of nog verder is gesproken
over afstemming tussen het pedagogisch klimaat
van Rolduc en Heerlen. Het achterwege blijven van
verder overleg zal ook te maken hebben gehad
met het feit, dat spoedig hierna het Heerlense
philosophicum zal opgaan in de hogeschoolvoor
Theologie en Pastoraat (HTP) aldaar, waarin het
philosophicum en het thologicum van het bisdom
met een aantal hogere priesteropleidtngen van
enkele orden en congregattes zijn samenge-
voegd.

Ch ronolog ische recapitulatie

Het lijkt zinvol, voordat we ingaan op de uiteinde-
lijke besluiten die de bisschop over de priester-
opleiding in zijn bisdom zal nemen en openbaar

67



maken, een korte chronologische recapitulatie te
geven van het voorafgaande. Omdat een aantal
ontwikkelingen, dat tot deze besluiten heeft geleid
zich gelijktijdig heeft afgespeetd is het mogetijk,
dat er geen duidelijk inzicht meer bestaat in de
grote lijn van die ontwikkelingen.

ln 7959 vraagt bisschop Moors advies over de
positie van het klein-seminarie en van de drie bis-
schoppelijke colleges aan een commissie,
bestaande uit F. Sassen, F. op de Coul en p. van
Odijk. Met het advies van deze commissie doet hij
niets.

Begin januari 7963 biedt een aantal priester-
leraren van Rolduc hem het stuk Ro/duc als pro-
bleem aan, dat een somber beeld geeft over de
situatie op het klein-seminarie. Moors voert met
een aantal leraren en met het plenaire cclrps
gesprekken. Verder gebeurt er niets.

ln februari 7963 verschijnt in De Bronk een artikel
van H. Litjens: Rolduc is ongeschikt als klein-
seminarie; er moet een nieuw instituut komen, te
stichten door de colleges van Weert en/of Roer-
mond. Hierover volgt gedurende enige tijd een
pennestrijd in de Limburgse pers. Bij brief van
26 februari 7963 stelt Moors de Commissie Klein
Seminarie in om hem te adviseren overde priester-
opleiding in het bisdom.

ln augustus 7963 biedt de Commissie Klein
Seminarie haar advies aan: er moet in de priester-
opleiding differentiatie komen in vooropleiding en
pedagogische situatie met een duidelijke taak
voor de gewone middelbare scholen en de
ouders. Er is een nieuwe diocesane organisatie
nodig (Commrssle Priesteropleiding Bisdom Roer-
mond) om ervaringen in deze uit te wisselen en co-
ördinatie tot stand te brengen. Er moet een dicesaan
instituut komen met een open internaat, speciaal
afgestemd op de begeleiding van priesterstuden-
ten. Dat zou in Sittard moeten komen, als dat niet
mogelijk is in Weert. Ook dit advies wordt door
Moors voorlopig in de la gelegd. lnmiddels gaan
Roermond en Weert verder met hun bouwplannen.

Yan maart 1965 al komt regelmatig Rodafil bijeen.
Hoofdondenruerp van gesprek zijn het pedago-
gisch klimaat in Rolduc en het vraagstuk van de
recrutering. Bij dat laatste gaat het om de ge-
wenst geachte vooropleiding, het al dan niet
geindiceerd zijn van internaatsopvoeding, de
taak van de gewone middelbare scholen voor
recrutering en begeleiding van priesterstudenten

en de wenselijkheid van een "Commissie priester-
opleiding Bisdom Roermond".

Op 22 oktober 1 965 zendlRodafil nodities over de
gewenste vooropleiding en de wenselijkheid van
het internaat naar de bisschop met het verzoek
daarover een uitspraak te doen. Het bisdom ant-
woordt niet. Later - ongeveer in mei 1966 - wordt
ook een concept-advies over de verantwoordelijk-
heid van het Limburgse v.h.m.o. voor de priester-
opleiding naar Roermond gestuurd, met het
verzoek voor 7 september 7966 een Commissie
Priesteropleiding Bisdom Roermond te installe-
ren. Ook hierop komt uit Roermond geen reactie.

Op 76 maart 7966 deelt de bisschop aan de
leraren van Rolduc zijn besluit mee, dat de pries-
teropleiding zal worden overgeplaatst naar Weert
en dat Rolduc als open internaat zal blijven voort-
bestaan. Hij maakt dat besluit echter niet alge-
meen openbaar,

Bij brief van 17 oktober 7966 vraagt Rodafil om
een onderhoud met de bisschop over de toege-
zonden en tot nu toe onbeantwoorde stukken.
Tijdens het tweede gesprek dat de afvaardiging
van Rodafil met wijbisschop Beel heeft, legt deze
veel aarzeling aan de dag, over te gaan tot een
eenduidige publikatie over de plannen van het
bisdom ten aanzien van de vooropleiding en de
status van Rolduc en Weert, omdat niet iedereen
het eens blijkt te zijn over de wenselijkheid van een
gekwalificeerd diocesaan instituut voor de pries-
teropleiding.

Op 7 december 1966, bij de bijeenkomst met
vertegenwoordigers der middelbare scholen,
wordt slechts terzijde en haast besmuikt over het
afschaffen van Rolduc als klein-seminarie ge-
sproken. Het op te richten diocesaan instituut te
Weert komt dan in het geheel niet ter sprake.

Uiteindelijk zal Beel op 6 januari 1967 aan de pers
bekend maken dat Rolduc weer open gaat voor
niet-priesterstudenten en dat er een convict komt
in Weert.
ln Weert is zeker nog tot juni 1967 een commissie
doende geweest de oprichting van een dergelijk
instituut voor te bereiden. ln de zomer van 1968
valt het besluit, dat Weert van de bouw van een
internaat zal afzien.

De besluiten van de bisschop

Terloops is al enkele malen gezegd, dat bisschop
Moors op 16 maart 1966, bijna drie jaar nadat de
Commissie Klein Seminarie haar advies had uit-
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gebracht, op Rolduc aan de priester-leraren zln
besluit heeft meegedeeld:

". . . dat de priesteropleiding van Rolduc zal worden over-
geplaatst naar Weert, waar seminaristen en niet-seminarislen
in een nieuw te bouwen ¡nternaat zullen worden samenge-
bracht. (. . .) ln de tussentijd zal Rolduc blijven zorgen voor de
kandidaten. Ons wordt in het vooruitzicht gesteld - enkel dit! -

dat Rolduc als open internaat zal blijven bestaan (. . .) Rolduc
zal dus niet het open convicl worden, waar kandidaten voor
het priesterschap naast anderen hun opleiding zullen ont-
vangen. We mogen niet verhelen dat er onder de leraren zich
meerderen voorslanders van deze nieuwe bestemming zouden
hebben getoond. Maar de 'psychologische belasting' die op
het Klein-Seminarie in ons bisdom drukt, en redenen van
praktische aard maken een overplaatsing gewenst" fa+¡.

De mededeling van de bisschop kan nauwelijks
als een donderslag bij heldere hemel zijn
gekomen. Al een half jaar tevoren heeft de pers de
plannen van de bisschop in de kern gepubliceerd
(245).

Zoals werd gezegd is aan dat besluit geen verdere
bekendheid gegeven. Men wenst geen discussie
omdat men bang is, dat een dergelijke discussie
mogelijk op voorhand de plannen zou doen kel-
deren. "Om organisatorische redenen" kan de
openbaarmaking ervan volgens Beel niet voor de
bijeenkomst van 7 december plaats vinden.

ln de Analecta voor het bisdom Roermond staat,
gedateerd 5 januari '1967, de tekst afgedrukt van
het persbericht over De vooropleiding tot de
hogere priesterstudies voor het bisdom Roer-
mond, dat door het bisdom is verspreid en waar-
over Beel op 6 januari d.a.v. met de pers heeft
gesProken 1z+o¡.

Meegedeeld wordt dat voor de toekomst niet enkel
meer het gymnasium als vooropleiding vereist is,

maar dat ook studenten die HBS (atheneum),
kweekschool of college voor latere roepingen
hebben doorlopen tot de hogere priesteropleidin-
kunnen worden toegelaten. Daarmee vervalt voor
het bisdom Roermond het beginsel van de ver-
plichte klein-seminarieopleiding. Verwacht mag
worden, dat op aldeze scholen belangstelling voor
het priesterschap zal worden gewekt en dat
priesterkandidaten er een aangepaste begelei-
ding zullen ontvangen. Bij het realiseren van deze
opgave zal een daartoe ingestelde commissie
behulpzaam zijn.
ln het bisdom staan verscheidene internaten ter
beschikking voor studenten voorwie een internaat
de meest aangewezen opleid i ngsmogel ij kheid is.

Nadat de school van Rolduc al enkele jaren
geleden voor externe leerlingen werd opengesteld
zal ook het internaat met ingang van september
1967 open staan voor alle leerlingen, ongeacht het

feit of zij al dan niet priesterstudent zijn.
Naast de bestaande scholen en internaten is er

nog plaats voor een open convict voor studeren-
den die in de naaste omgeving een middelbare
opleiding volgen. Daarin zullen priesterstudenten
kunnen wonen, samen met niet-priesterstudenten.
De priesterstudent kan er in openheid met de
anderen omgaan, maar hij staat tegelijk in dage-
lijks contact met jonge mensen die evenals hij
priester willen worden.
ln overleg met het bestuurvan het Bisschoppelijk
College te Weert worden voorbereidingen getrof-
fen voor de bouw van zo'n convict in Weert.
Tot zover de samenvatting van dit persbericht.

Zo volgt de bisschop eindelijk, meer dan vier jaar
na datum de adviezen van de Commissie Klein
Seminarie op.
Het eindrapport van de commissie kende een
drietal hoofdelementen: differentiatie van voor-
opleiding zodat Rolduc niet meer de enige weg
naar het philosophicum zou zijn, openstelling van
het Rolducse internaat voor niet-priesterstudenten
en de oprichting van een nieuw instituut.
Het toelaten van niet-priesterstudenten tot het

internaat van Rolduc was in feite al enige tijd infor-
meel de praktijk die ook aan de bisschop niet

onbekend gebleven zal ziin. Niettemin heeft hij

lang geaarzeld deze toestand te formaliseren. Hij
zou daarmee naar hij vreesde het risico lopen,
dat er nog minder kandidaten naar Rolduc zouden
gaan, omdat men immers ook via de 'gewone'
middelbare school naar het philosophicum kon.

De bisschop achtte dat riskant. ln Heerlen meld-
den zich immers maar weinig kandidaten aan die
van andere middelbare scholen kwamen. Boven-
dien bleek juist onder dezetr nogal veel verloop
voor te komen 1z+z¡.

Ook over de stichting van een nieuw instituut is de
bisschop lang blijven aarzelen. Zou het niet beter
zijn de cirie bestaande internaten in het bisdom
(Rolduc, Weert, Roermond) voor wat betreft het
opnemen van een aantal priesterkandidaten gelijk
te schakelen? Bovendien was "niet iedereen" het
eens met de wenselijkheid van een gekwalificeerd
diocesaan instituut. Hierdoor bestond de moge-
lijkheid, "dat het nieuwe plan juist door de publica-
tie op voorhand gekelderd wordt" 1z+a¡.

Een opvallend punt in het hierboven gegeven
overzicht is nog de merkwaardige overeenstem-
ming die er bestaat tussen van verschillende
zijden geopperde gedachten en adviezen.
Het artikelvan Litjens in de Bronk stemt op hoofd-
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punten zakelljk overeen met het een half jaar later
te verschijnen advies van de Commissie Klein
Seminarie.
Ook de gedachten die vanuit Rodafil naar de
bisschop worden gestuurd en waarop hij zo lang
het antwoord schuldig blijft, lopen geheel parallel
- in sommige formuleringen zelfs letterlijk - met het
advies van de Commissie Klein Seminarie. Hier
echter zijn de sporen waarlangs deze coincidentie
tot stand kwam duidelijker te tracteren. Bij het
opstellen van haar advies heeft de Commissie
Klein Seminarie nogal wat overgenomen uit het
ADVIES betreffende de opleiding van priester-
studenten op het klein seminarie. Uitgebracht
door de vergadering van de professoren van het
theologicum en filosoficum. Drie van de deelnemers
aan het Rodafiloverleg (P. van den Baar, J. Huyts
en M. Lemmen) hebben meegewerkt aan dat
advies van de professoren. Het lijkt er sterk op dat
zij, als het bisdom nalaat hun via de Commissie
Klein Seminarie gedane voorstellen over te
nemen, via de weg van Rodafilalsnog proberen de
ontwikkelingen te sturen in de door hen gewenste
richting. Daarbij kan geconcludeerd worden dalze
daarin op den duur aardig zijn geslaagd. Het lijkt
waarschijnlijk dat het bisdom de formele beslis-
singen over deze aangelegenheden liever op de
lange baan had willen schuiven - 'laissez-faire'
zoals Rodafil het noemde - in de hoop dat de
natuurlijke ontwikkelingen wel in de gewenste
richting zouden gaan. Het optreden van Rodafil
- misschien heeft men op het bisdom meer ge-
sproken in termen van "het gedram van Rodafil" -
heeft er naar onze mening toe geleid, dat er uit-
eindelijk, zij het laat, toch door de bisschop een
aantal beslissingen is genomen en openbaar
gemaakt, die voor Rolduc, voor het philosophicum,
voor de overige colleges en voor het katholiek
middelbaar onderwijs in Limburg althans enige
duidelijkheid hebben geschapen over het te
voeren beleid ten aanzien van de recrutering en
begeleiding van priesterkandidaten.

Rolduc weer open internaat

Terstond na de bekendmaking door Beel, dat
Rolduc met ingang van het nieuwe schooljaar
weer open internaat zal worden, ook toegankelijk
voor niet-priesterstudenten, reageren oud-Roldu-
ciens uit de periode van voor 1946 met hoop en
enthousiasme: het 'oude' Rolduc zal, met de door
het voortschrijden van de tijd gewenste aanpas-
singen herleven!
Zo zegl de oud-leerling premier Cals in een telefo-
nisch commentaar tot De Nieuwe Limburger:"lk

ben uiteraard zeer enthousiast. lk heb het altijd al
bijzonder betreurd dat de traditie toendertijd werd
verbroken". ln De Tijd van 4 februari 1967 schrijft
Sassen naar aanleiding van het besluit van de
bisschop een artikel waarin hij op de 'roemrijke'
geschiedenis van Rolduc ingaat. Hij eindigt zijn
bijdrage als volgt:
"Het woord is thans aan de oud-Rolduciens van vóór 1g46,
van wie er meer dan tweehonderd bij de laatste reünie in
'1 965 met zoveel enthousiasme het 'opengooien' van Rolduc
bij de bisschop van Roermond hebben bepleit. Velen van hen
waren reeds door hun vaders en grootvaders op Rolduc
vooraf-gegaan. Van hen mag het eerst worden venruacht dat zij
door hun kinderen en kleinkinderen aan het vijfde Rolduc toe
te vertrouwen, ertoe zullen bijdragen, dat daar een nieuwe
lrad¡tie wordt gevestigd, die de oude waardig is (. ..)".

Het jaarboek schrijft:

"En de reacties te Rolduc? De verbondenheid met het Rolduc
van voorheen, de trots op zijn historie en z¡jn gebouwen, zij
leven ook onder ons. Temidden van de moeilijkheden der
laatste laren, temidden van de snelle wisseling der ideeën zijn
wij wal aarzelend geworden; en meer dan wie ook zijn wij
ervan overtuigd dat het Rolduc van de toekomst op alle
gebieden anders is en moet worden dan het derde, waarover
oud-leerlingen zo gaarne spreken.
Maarvan harte sluiten wij ons aan bij de wens die prof. Sassen
ons als eerste toeriep: "in nomine Dei feliciter" (24e).

Ondanks deze wat aarzelende toon, heeft ook
onder een aantalvan de Rolducse leraren de hoop
postgevat, dat het derde Rolduc met aanpassin-
gen zou kunnen herleven. ln het met Jochems ge-
houden interview staat te lezen:

"De openstelling van Rolduc voor niet-priesterstudenten werd
beleefd als een kans tol opbloei van het oude Rolduc.
Jochems schatle dat er 50 à 60 nieuwe aanmeldingen
zouden zijn. Velen der leraren hielden rekening met het dub-
bele. Hel werden er 42.
ïeleurgesteld zeiden toen de 'optimisten': "Als er het volgend
jaar weer minder komen moeten we daaruit de konsekwenties
trekken en erkennen dal het mislukt is". Het volgend ¡aar
wáren het er minder. Toen kwam in het lerarencorps de liefde
voor Rolduc boven: "Doorzelïen! Reclame maken!" Er werd
een prachtige folder samengesteld en op ruime schaal ver-
spreid. Daarop kwamen geen reacties. Ook werden na de
openstelling van Rolduc regelmatig advertenties geplaatst.
Daarop volgden steeds diverse aanvragen voor een pros-
pectus. Het aantal aanmeldingen bleef echter gering en een
echle opbloei heeft er niet meer ingezeten!" (250).

'Geruisloos heeft Rolduc een tijdperk afgesloten',
constateert de chroniqueur van het jaarboek in
augustus 1967. 'Met ingang van het nieuwe
schooljaar is het geen exclusief klein-seminarie
meer' (251). lnderdaad verloopt de overgang
geruisloos en bijna terloops. Geen afsluiting met
weemoed van het oude, geen pompeuze start van
het nieuwe, zoals in 1946. De geciteerde mede-
deling in het jaarboek staat daar na de beoor-
deling van het weer in de grote vakantie, een
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opsomming van de bouwkundige voorzieningen
van de afgelopen maanden en de melding van het
schoonmaken van de eendenvijver.
Over het aantal aanmeldingen van nìeuwe inter-
nen worden verschillende aantallen aangehou-
den. Jochems noemt - wat teleurgesteld - 42, de
Jaarboek-kroniek (21-8-'67) spreekt van 36 en

vindt dat hoopvol.
Vermeldenswaard is nog, dat aan het begin van
het schooljaar 1967/68 ook de eerste meisjes als
externe leerlingen Rolduc bezoeken. Joyce van
Hemert is de eerste van een achttal meisjes die
zich voor het gymnasium hebben opgegeven. Ook
de voorbereidende klas kent voortaan enkele
vrouwelij ke leerlingen.
ln augustus 1968 vermeldt het jaarboek dat,
ten¡vijl de school weer uitgroeit tot een middel-
groot gymnasium, het internaat dicht de rode
streep begint te naderen.
De jaarboekkronrek spreekt van 17 nieuwe inter-
nen op een totaal van 128, de voor ons overztcht
op pag. 54 gebruikte leerlingenlijst resulteert in

in een aantal internen van 126 lzsz¡.

Beleidsvragen rond Rolduc

Het is na 1967 voor iedereen duidelijk dat men niet

lijdzaam kan afwachten of het Rolducse internaat
weer vanzelf zal volstromen. Landelijk valt achter-
uitgang van aanmeldingen voor schoolinternaten
te constateren. ln de nabije omgeving betekent de
nieuwbouw van het internaat van het Bisschoppe-
lijk College in Roermond door zijn moderne
bouwkundige opzet en door zijn ligging, los van

de school, aan de rand van een complex sport-
velden met eigen zwembad een te duchten
concurrentie. Men begrijpt dat Rolduc zich in aller-
lei opzichten zal moeten aanpassen en verande-
ren wil het internaat levensvatbaar blijven.

Al eerder zijn de activiterten van de bouwcommis-
sie uit 1965 vermeld. Deze heeft mogelijkheden
onderzocht voor opsplitsing van het internaat in
kleinere eenheden. Deze initiatieven hebben niet

zoveel opgeleverd. Wel zijn de vroegere klas-
lokalen van de filosofen omgebouwd tot recreatie-
lokalen voor de oudsten (het megaron), en zijn in
de gang bij de eetzaal van Klein Rolduc de kamer
van de ziekenzuster en de vroegere spreekkamer
van de presrdent tot 'lounge' voor de midden-
klassen getransformeerd. Ook hebben in de
speelzaal-rookzaal aanpassingen ten behoeve
van de allerjongsten plaats gevonden. Maar van

een fundamentele omvorming en moderntsering
van de organisatie, het pedagogisch klimaat en

daarop afgestemd de huisvestingssituatie is voor-
lopig niet veel terecht gekomen.

ln het najaar van 1968 vergadert een aantal malen
een groepje bestaande uit de heren G.J. Van Riet
(econoom van Rolduc), Stassen en Poulssen,
resp. leraar en prefect internen en L.A,Th. Gielis, die
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht zijn studie in de
pedagogie afrondt. Bij enkele van deze bijeen-
komsten is ook president Jochems aanwezig.
Zij houden zich gedurende enkele maanden
(tussen oktober '68 en mei '69) in een achttal
genotuleerde besprekingen bezig met een aantal
Beleidsvragen rond Rolduc Pse¡.
De voornaamste vragen die men aan de orde stelt
zijn:
- op welke groep internen gaat Rolduczich richten

en op welke wilze?
- welke voorzieningen zijn daarvoor nodig op het

gebied van gebouwen, de inrichting, het perso-
neel en de deskundigheid daarvan en t.a.v. het
pedagogisch beleid?

- hoe zijn de exploitatiemogelijkheden van
Rolduc?

- hoe is het beleid van het bisdom t.a.v. het insti-
luut en zijn priestermedewerkers?

- zijn er mogelijkheden, op Rolduc tot effectief
teamwork te komen?

De Rolducse afvaardiging doet een beroep op
Gielis, zich voor een aantal jaren aan Rolduc te
verbinden om op basts van zijn deskundigheid het
voortbestaan ervan mede mogelijkte maken.

Men is het er snel over eens, dat Rolduc ztch moet
blijven richten op de 'gewone' leerlingen, even-
tueel met leer- en opvoedingsmoeilijkheden,
wanneer die vallen "binnen het kader van de nor-
maliteit", zodat geen specifieke hulp op didactisch,
orthopedagogisch of psychologisch vlak is vereist'
Men stelt zich voor aan werving te gaan doen,
gerrcht op deze categorie van potentiële internen.
Men zal hen daartoe benaderen met een nieuwe,
fleurige folder over Rolduc.
Daarin wordt de historie beschreven en er wordt
ingegaan op het huidige Rolduc, zijn pedagogi-
sche ideeën en zijn mogelijkheden. Hij bevat een

aantal aantrekkelijke foto's, onder andere van de
in de kerstvakantie 1968/69 gereed gekomen
verbouwde slaapzaal lV, waarop men bijzonder
trots is: het jaarboek vermeldt dat hij 'uit reclame-
oogpunt' wordt bewoond door de jongeren (zs+)'

De folder zal worden toegestuurd aan onderwijs-
adviesbureaus, hoofden van scholen, oud Roldu-
ciens van de laatste reünielijst, schoolpedago-
gische diensten, MOB's, sociale diensten van
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gemeenten etc.
ln het bijzonder zal de werving zich richten op de
internen van Weert. Daar zijn de nieuwbouw-
plannen van de baan, het internaat gaat er defini-
tief dicht. Jochems en Poulssen hebben in het
na¡aar'68 Weert bezocht om te bespreken of er
internen kunnen worden overgenomen. Weert zal
op Rolduc attenderen. Als de geattendeerde
ouders Rolduc afwijzen zal worden ge'informeerd
naar de reden daarvan. Zou dat de excentrische
ligging blijken te zijn dan zou men daaruit gevoeg-
lijk tot de onhaalbaarheid van Rolduc als internaat
kunnen concluderen.
Veel blijkt dat alles niet te hebben opgeleverd. De
jaarboekkroniek vermeldt op 13 mei 1g6g dat er
veel brugklassers toelatin gsexamen komen doen,
maar dat onder hen de internen slechts een
bescheiden groepje vormen (2bs). Voor een levens-
vatbaar internaat zullen het er op den duur te
weinig blijken.

De organisatie op personee/sgebied tot nu toe
voorziet in een president die directeur is van
internaat en externaat en rector van de school.
Zowel in het internaat als in het externaat heeft hij
een prefect onder zich. ln het internaat wordt deze
ondersteund door de onder hem ressorterende
surveillanten en jeugdleiders.
ln de school fungeert de president als rector.
Onder zich heeft hij daar conrector(en), school-
deca(a)n(en), leraren en leerlingen.
Voorde bedrijfsvoering van het hele complex heeft
hij een econoom onder zich. Onder deze ressor-
teert een bedrijfsleider die de leiding heeft over
het bedrijfspersoneel. Voorts vallen onder de
econoom het huishoudelijke en het administra-
tieve personeel.
ln de groep beleidsvragen, is een organisatie-
schema aan de orde geweest, waarin een drie-
hoofdige leiding werd voorzien, bestaande uit
d i recteur-i nternaat, econoom en rector-school. fl er
discussie is gesteld of één van dezen niet zou
moeten gelden als algemeen directeur die
namens heel Rolduc naar buiten toe zou kunnen
optreden).
Onder de directeur-internaat zou de prefect
moeten vallen en onder deze jeugdleiders en
surveillanten. Deze zouden zich moeten bezig
houden met de drie groepen van leerlingen:
oudsten, jongsten en middengroep.
Onder de econoom zouden vallen de bedrijfs-
leider en de zusters.
De bedrijfsleider is hoofd van het personeel.
De rector van de school fungeert zoals hierboven
werd aangegeven.ln een kennelijk laterschema is

sprake van één directeur onder wie vallen het
hoofd internaat, de rector van de school, de eco-
noom en de overste van de zusters.

Ten aanzien van de gewenste professionatiteitvan
het internaafspersoneel wordt veel verwacht van
de inbreng van Gielis die bereid is na het behalen
van zijn doctoraal examen in de pedagogiek
onder bepaalde voorwaarden tijdelijk naar Rolduc
te komen.

Als hij zich in april 1969 mettenvoon in Rolduc
vestigt wordt hij door de president aan de leraren
voorgesteld als de toekomstige leider van het
internaat. "Nu al neemt hij Mhr. poulssen menige
taak uit handen" lzso).ln het eerste gesprek met de
groep die zich met de beleidsvragen bezig houdt,
in oktober 1968, heeft Gielis gesteld dat zijn taak-
omschrijving zijns inziens moet gaan in de richting
van een coachende en begeleidende functie t.a.v.
het internaat als geheel en t.a.v. het pedagogisch
beleid in internaat en externaat.
Bij de tweede bespreking van deze groep op
14 november 1968 stelt hij de vraag aan de orde
of het wel nodig is buiten de internaatsstaf priester-
medewerkers op Rolduc te laten blijven. De
achtergrond van die vraag wordt in het verslag van
die bijeenkomst niet onthuld maar het lijkt erop dat
hij, het corps van priester-leraren in ogenschouw
nemend, een aantalvan hen lieverzou missen. De
Rolducse deelnemers aan het gesprek zijn van
mening dat het niet erg zinvol is daarover te
speculeren: er is een aantal priester-leraren dat
niet weg wil.

Ook de huisvestingssituatie is tussen oktober
1968 en mei .1969 

als beleidsvraag bij herhaling
aan de orde geweest.
Al in de tweede bijeenkomst van deze groep stelt
Van Riet voor "ten behoeve van alle nog voor te
nemen verbouwingen, restauraties en aanpassin-
gen" een praatpapier op te stellen met behulp van
overzichtelijke plattegronden. Ook wordt het
wenselijk geacht gemaakte afspraken over ver-
goed ing van mij nschade schriftelij k vast te leg gen.
Tevens moeten in verband met de nodige ver-
bouwingen de eisen en verlangens van school en
internaat worden ge'inventariseerd.
Afgezien van meer ingrijpende verbouwingen en
restauraties-daarover wordt in d it boek geschreven
in een artikel van J. Stassen - leven er ook wensen
ten aanzien van de verbetering van het internaat.
ln mei 1969 schrijft Gielis:

"Door observatie van hetgeen er nu is en door gesprekken
met collega's en scholieren is me duidelijk geworden dat er
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aan de outillage van het internaat nog het een en ander dient
te gebeuren".

Hij noemt dan matten (sisal), gordijnen, meubilair
en asbakken (grote) voor de lounge, een verf-
beurt, planten en asbakken voor het megaron. De
onaantrekkelrjke, kale en hardklinkende ruimten
van s pee lz aal/ rookzaal d iene n gereorgan isee rd

te worden (257).

Ook de explo¡tattemogeliikheden voor het
complex baren zorgen. Zelfs bij een redelijk aantal
internen zullen de gebouwen te groot zijn en
moeilijk te exploiteren.
Overuuogen is ondermeer oud-leraren in Rolduc
onderdak te bieden. Men voorziet echter moeilijk-
heden:

"Kan het internaatsbeleid, het beleid op de school e.d. wel

onafhankelijk genoeg blijven wanneer zulke ex-leraren in de
'comm un iteit' hun woordje meespreken?" (258).

Ook is gedacht aan het verhuren van ongebruikte
ruimten, van sportveld en aula, het onder de
vakantie tegen redelijke prijs onderdak bieden
aan groepen, omschakelen naar cafetaria-
systeem (besparing door zelfbediening in de eet-
zaal?), het afstoten van de eigen bakkerij en
slagerij.

Op voorstelvan Gielis is in mei '69 gekeken naar
de agenda's van de priester-leraren die bij het
internaat zijn betrokken. Door allerler omstandig-
heden blijkt de taal<verdeling erg onregelmatig.
Bovendien is geen van deze stafleden buiten de
surveillance-uren volledig beschikbaar voor vrije-
tijdsbesteding en begeleiding van hobby-clubs.
Voor het volgend jaar wordt een ernstig perso-
neelstekort voorzien. Men denkt, dat het aanstellen
van een internaatsleider nodig zalzijn. Daarnaast
zalzeker op de wat langere termijn voor het inter-
naat een vrouwelijke kracht moeten worden aan-
getrokken.
De vrÌjetijdsbesteding van de internen leidt een
kwijnend bestaan. Dat heeft te maken met het
geringe aantal, de vermenging van internen en
externen, de vrije weekenden e.d. Activering van
de leerlingen is nodig. Daartoe moet voldoende
personeel voorhanden zijn. Bovendien moet aan-
sluiting worden gezocht bij activiteiten op het
gebied van sport en vrijetijdsbesteding die in
Kerkrade voorhanden zijn. Ook zal men nog eens
de regeling van verplichte en vrije weekends
bezien.

Met het verslag van de bijeenkomsl op 22 mei
1969 eindigt het materiaal dat beschikbaar is

over deze groep die zich in een achttal bijeen-
komsten met beleidsvragen rond Rolduc heeft

bezig gehouden. De groep heeft sterk toekomst-
gericht gewerkt: welke materiële en immateriele
voorzieningen moeten worden getroffen om het
Rolducse internaat levensvatbaar te maken en te
houden. Daarbij is altijd wel de twijfel aanwezig
geweest - en op den duur versterkt - of niet alle
moeite vergeefs zou blijken. Met het vorderen van

de tijd is duidelijk geworden, dat Rolduc als open
schoolinternaat niet meer levensvalbaar zal ziin'
Het heeft pijn en moeite gekost, dat te erkennen.
Daarbij zal zichterstond een heel ander probleem
voordoen: als het internaat ophoudt te bestaan,
welke zinvolle bestemming is er dan nog aan het

historisch zo waardevolle gebouwencomplex te
geven?

Het einde van het internaat

Met ingang van 1 januari 1969 heeft voor het
Rolducse gymnasium een nieuw schoolbestuur
zijn taak aanvaard. Voor het eerst kent de school
nu een echt bestuur dat zrch acttef met de gang
van zaken zal inlaten. Het bestaat uit ir. W.P. Teeu-
wisse (voorzitter), mr. J.G. Smeets, drs. K.W. Buck,
drs. L. Hermans en A. Hubben (25e).

Tussen de stukken bevindt zich het concept van
een brief die dit bestuur over de toekomst van
school, internaat en gebouwencomplex zal schrij-
ven aan mgr. Moors (260).

Het concept is ongedateerd maar het stamt zeker
uit het late najaar van 1969. Het is een voortzetting
van een gesprek dat voorzitter en secretaris van
het bestuur op 24 oktober hebben gehad mel de
bisschop en met Van Odijk "over de aard en de
funktie van Rolduc" in meer uitgebreide zin. Met
name is daarbij aandacht besteed aan de beteke-
nis van het totale gebouwencomplex als monu-
ment. Hoewel het bestuur schoolbestuur is en als
zodanig met het internaat geen formele bemoeie-
nis heeft, schenkt het daaraan toch aandacht
"zrJlks in verband met de relatie tussen dit instiluut
en het gymnasium".

Vooreerst vraagt het bestuur aan de bisschop of hij

het nog zinvol acht het internaat te blijven exploi-
teren. Het herbergt thans een andere populatie
dan vroeger. Toen waren er vooral leerlingen uit
gebieden waar geen middelbaar ondenruijs was,
thans bestaat de bevolking hoe langer hoe meer
uit leerlingen die er verblijven op grond van per-

soonlij ke of gezinsmoeilij kheden.
Algemeen valt een dalende behoefte aan inter-
naten waar te nemen. Deze achteruitgang wordt
vooral gevoeld bij instituten die wat hun inrichting
betreft ten achterblijven. Echter: het complex
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Rolduc, een monument van zeer grote waarde,
kan alleen blijven voortbestaan als er een gepaste
bestemming voor is. Een andere bestemming dan
de huidige ziet het bestuur na een aantal mogelijk-
heden afgetast te hebben niet. Als het internaat
blijft voortbestaan zou aan de Rijksoverheid om
een periodieke bijdrage gevraagd kunnen wor-
den, zodat de gebouwen hun tegenwoordige
bestemming kunnen houden.
Het voortbestaan als internaat zal aanmerkelijke
financiele consequenties hebben. Het gebouw is
erg groot. Bij de huidige bezetting is er per leerling
1000 ms beschikbaarlVoor het gewone dagelijkse
onderhoud beschikt het internaat over 2 schilders,
2 krachten voor onderhoud van bosquet en perken
en voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden
en reparaties, 1 technicus voor de installaties en
het houden van algemeen toezicht. Binnenkort
moeten de daken worden gerepareerd. De ge-
raamde kosten bedragen f 180.000,-. De extra
kosten aan verzekering, onderhoud, schoonmaak,
stoken en verlichting e.d. bedragen ten minste
f 65.000,- per jaar. ln het schoollaar 1967/68 was
het nadelig saldo van het internaat ongeveer
anderhalve ton, in 1968/69 was dat opgelopen tot
boven de twee ton. Daar moeten dan nog pen-
sioenvoorzieningen vanaf. Door de inkomsten uit
salarissen van priester-leraren (ongeveer een ton),
opbrengsten van beleggingen (tf 90.000,j en
inkomsten uit vergoeding van mijnschade kon in
1967/68 nog een positief saldo behaald worden
van bijna f 7.000,-; in 1968/69 is er een tekort van
bijna f 8.000,-. Dat nadelige saldo is vooral ont-
staan omdat in dat jaar f 60.000,- meer aan salaris
aan de zusters werd betaald.
Wãnneer men alleen kijkt naar het kale nadelig
saldo zonder rekening te houden met oneigenlijke
baten uit salarissen der priester-leraren en beleg-
gingen, bedraagt in 1967/68 bij een aantal van
153 leerlingen en bij een binnengekomen
pensiongeld van bijna f 1.500,- per leerling het
nadelig saldo per leerling f 940,-. ln 1g68/6g is dat
f 1.600,- (128 leerlingen tegen een ontvangen
pensiongeld van bijna f 1.700,- per leerling). De
tekorten zouden aanmerkelijk lager zijn geweest
als alle leerlingen het volledige pensiongeld had-
den betaald. De niet volledig betalende leerlingen
zijn bijna allen seminaristen. Het lijkt redelijk dat
hun pensiongeld wordt aangevuld uit de op-
brengst van het vermogen van Rolduc en zo nodig
door daarop in te teren (26r). Het bestuur zou het
echter niet redel;jk vinden als daarbij verschil
gemaakt zou worden tussen het internaat en het
instituut als geheel. Beide zijn zozeer verweven,
dat het vermogen ook gebruikt moet kunnen

worden om voor het hele complex een sluitende
exploitatie te verkrijgen. Voor 1 969/70 en 1970/71
venvacht het bestuur tekorten ter grootte van resp.
f 130.000,- en f 156.000,-. Voorlopig lijkt het redetijk
jaarlijks enige tienduizenden guldens uit het ver-
mogen af te splitsen, als tijdelijke maatregel, in
afwachting van een grotere bezetting en ten
behoeve van een 'zeer intense acquisitie'.
Tenslotte is het bestuur van mening, vooral op
grond van de toestand waarin de school zich
bevindt, dat het als de bisschop mocht besluiten
tot opheffing van het internaat, "volstrekt zinloos"
is, het gymnasium nog langer in het complex van
Rolduc te huisvesten.
Zeer korl, samengevat luidt de boodschap van het
bestuur: het complex Rolduc is niet sluitend te
exploiteren, vooral door de tekorten op het inter-
naat. Rolduc moet bereid zijn voorlopig vermo-
gensbestanddelen te stoppen in de exploitatie van
het instituut als geheel. Mocht de bisschop beslui-
ten het internaat op te heffen, dan laat het bestuur
ook het gymnasium vertrekken. Volgens J. Stas-
sen was de brief van het schoolbestuur vooral
ingegeven door boosheid over de wijze, waarop
in Rolduc met de school werd omgesprongen
lzaz¡.Deze boosheid was volgens Stassen terecht.
Rolduc heeft altijd veel geld besteed aan het op-
knappen en in stand houden van de historische
gebouwen. Een deel van dat geld was afkomstig
uit de middelen die door het rijk ter beschikking
van de school waren gesteld maar die daarvoor
niet waren gebruikt. P. Everts ging er in zijn tijd als
rector prat op, dat hij de goedkoopste schoolvan
het land had.
Toen aan het einde van de jaren '60 werd over-
gegaan tot splitsing van school en internaat ver-
keerde de school met name wat de inrichting
betreft (meubilair) in een deplorabele situatie,
zonder dat ze kon beschikken over reserves. Het
schoolbestuur voelde zich daardoor zeer tekofi
gedaan en zei: "Op deze manier kunnen we net zo
goed ergens anders helemaal opnieuw beginnen"
wel wetend, dat het Rolduc nog niet zo gemakke-
lijk zou vallen een bestemming voor de school-
gebouwen te vinden.
Een en ander is goedgekomen, doordat voor de
instandhouding van Rolduc minister mr. C. van
Veen van O. en W.een commissie instelde waarin
het ministerie, monumentenzorg en de Domaniale
Mijn (mijnschadel) vertegenwoordigd waren.
Deze instanties waren het vrij gauw eens over een
verdeelsleutel die voor Rolduc een aanmerkelijk
bedrag opleverde
Daaruit heeft Rolduc toen nogal veel besteed aan
opknappen en inrichten van de school.
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ln mei 1970 wordt J.J. Stassen benoemd tot direc-
teur van Rolduc, als opvolger van directeur
Jochems. De benoemingzal ingaan op 1 septem-
ber 1970. Jochems had Stassen sinds eind 1969
al een aantal malen gevraagd, zich als zijn opvol-
ger beschikbaar te stellen. lntern was al lang
bekend, dat de zorgen om het internaat en de
toekomst daarvan hem zeer drukten. "Een hard

werkende en Rolduc zeer toegewijde president

zal ons dit jaar verlaten", zo schrijft Stassen in de
Huiskroniek, die hij van 1 januari 1970 af heeft

bijgehouden (zos¡.

Jochems achtte Stassen een geschikte opvolger
onder meer omdat er binnenkort veelte doen zou

zijn op het gebied van bouw en restauratie
(waarin Stassen deskundig was). Ook was het
geleidelijk duidelijk geworden dat het internaat
geen toekomst had, zodat een nieuwe bestem-
ming voor het complex gevonden zou moeten
worden. Jochems had het gevoel, dat hij het verder
niet meer aankon en heeft Stassen gevraagd, of
deze het wilde overnemen. Stassen heeft lang
geaarzeld of hij de verantwoordelijkheid voor het

vrijwel ten dode opgeschreven instituut op zich
durfde nemen. Op 24 december 1969 werd de
benoeming van Jochems gepubliceerd, tot bis-
schoppelijk gedelegeerde voor het (katholiek)

voortgezet onderwijs. ln de vacature te Rolduc
moest nog worden voorzien 120+). ln mei 1970 heeft

Stassen daarover een gesprek met de bisschop
gehad. Als hij uiteindelijk ja heeft gezegd op de
benoeming tot directeur, ontvangt hij van de
bisschop het volgende ietwat laconieke briefje,
gedateerd 25 mei 1970:

"Zeer eervvaarde Heer,
Overeenkomstig de met u gevoerde besprekingen benoem ik

u hiermede tot directeur van Rolduc. ln deze funkiie bent u

belast met de algemene leiding van Rolduc. Bij de vervulling

van deze taak wens ik u Gods zegen. Met vriendelijke groet,

P.J.A. Moors, Bisschop van Roermond" (265).

"Die zegen van God zou ik wel nodig hebben",
zegt Stassen achteraf. "Als je wist wat er toen
gaande was (, . .) lk heb slapeloze nachten gehad"
(266).

Op 13 juni neemt Jochems officieel afscheid als
president en worden zijn opvolgers J. Stassen als
directeur van het internaat en de inmiddels be-
noemde drs. C.J. van Eck s.m.m. als rector van het
gymnasium venvelkomd. Er is een zitting in de
aula met aansluitend receptie in de aula minor.

Op 6 juli 1970 heeft Stassen ten huize van Van

Odijk een onderhoud met deze en met secretaris
Delhoofen. Van Odijk dringt daarbij sterk aan op
sluiting van het internaat. Ook t.a.v. de priester-

leraren huldigt hij een nogalhard standpunt: zij

kunnen niet verwachten, dat een huis van een

dergelijke omvang onderhouden en verwarmd
kan worden ten behoeve van enkele erin verspretd
wonende leraren. Stassen stelt bij dat onderhoud,
dat hij een redelijke tijd wil hebben om alles tot

een goed einde te brengen, zonder nadeel voor de

studie van de leerlingen. Besloten wordt in 1971

te sluiten, met een uitlooptijd van een jaar voor
degenen die nog willen blijven. ln 1972 gaat het

internaat dan definitief dicht.

"Mijn besluit staat vast: zo spoedig mogelijk voorzieningen

te treffen voor de interne leraren op de tegenwoordig zeer

vervallen slaapzalen I en ll. Ook zal gepoogd worden de

zuslers hier te houden, omdat zij willen meedoen in de ver-

zorging van de pr. leraren en in een nieuwe bestemming'
waarinze een zinnige taak kunnen vinden", noteert Stassen
1267\

ln augustus 1970 richten directeur Stassen en

rector Van Eck zich tn een brief tot docenten en

leerlingen. Zij kondigen daarin aan, dat het eco-
nomisch noodzakelijk is een strikte scheiding aan

te houden tussen ruimten van schoolen internaat.
Kern van de concrete uitwerking daarvan is, dat de

schoolveel minder gebruik zal maken van ruimten
die toebehoren aan het internaat' Bovendien
zullen de internaatsruimten tijdens de lesuren in
principe ook voor de internen niet meer toeganke-
lijk zijn.

De beslissing tot sluiting van het internaat is door
Van Odijk bij brief van 2 september 1970 aan het

schoolbestuur meegedeeld 1z0e¡. Het school-
bestuur reageert daarop d.d. B september 1970

lzos¡. Het bestuur tekent protest aan tegen de korte
tijd die er voor het beëindigen van het internaat
beschikbaar is. ln de kerstvakantie van 1970
richt directeur Stassen zich in een brief gedateerd
december 1970 tot de ouders van de leerlingen.
Hij deelt mee dat, na eerdere aankondigingen, dat
het internaat eigenlijk niet te exploiteren valt, nu het
principe-besluit is genomen het internaat op te
heffen.

"Het principe-besluit heefl toi gevolg, dat wij voor hel
schooljaar 1971-1972 geen interne leerlingen meer zullen

aannemen. Voor de tegenwoordige internen zal er voor
gewaakt worden, dat de belangen van deze leerlingen cen-

traal staan (. . .). Aan de leerlingen van de vijfde klas Gymna-

sium en van de voorlaatste klas van de HBS, het Atheneum
en de HAVO zal de gelegenheid gegeven worden hun studte

te voltooten op Rolduc of op de scholen waarziinuziin'
Wat Rolduc aan huisvesting nog kan aanbieden hangt nauw

samen met de nieuwe bestemming. Het is onwaarschìjnlijk
dat Rolduc nog internen kan herbergen bij de aanvang van

het schooljaar 1972-1973. (. . .).

Het spijt mij en velen met mij dat er een einde moet komen

aan een rijke traditie van opvoeding en begeleiding in ons
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internaat. Het overgrote merendeel van onze oudstudenten
die als internen hun jeugd op Rolduc doorbrachten denken
met heimwee aan hun Rolducse jaren.
Realiteitszin gebiedt ons echter hel principebesluit van hei
Bisdom te aanvaarden. U kunt er verzekerd van zijn, dat er
alles gedaan wordt om aan Rolduc een bestemming le geven
die door onderwijs en kultureel-maatschappelijke vorming
eveneens van grote betekenis zal blijven voor de jonge mens
in ontwikkeling" (270).

Een laatste poging, Rolduc op enigerlei wijze ook
te behouden als internaat "voor jongens in de
moeilijke leeftijd" wordt tn juli 1971 nog gedaan
door een aantal oud-leerlingen die dan op Rolduc
een reünie houden (27'). ln oktober en in mei I972
komen zij nog eens terug om te spreken met een
deel van de commissie die zich al enige tijd met
het zoeken naar een nieuwe bestemming voor
Rolduc bezig houdt.
Het heeft niet meer mogen baten. ln juli 1g71 gaat
- gerekend vanaf lB31 - na 140 jaar formeel het
internaat dicht. Ëen dertigtal internen maakt
gebruik van de mogel¡jkheid, voorlopig op Rolduc
te blijven, tot ze er hun schoolloopbaan zullen
hebben afgerond.
De laatste en een tijdlang de enige intern van
Rolduc, was Ger Tax. Hij ging er weg in juli 1975.
Hij mocht die laatste jaren nauwelijks meer intern
heten. Hij was veeleer pensiongast die op Rolduc
beschikte over leef- en slaapruimte en die de
maaltijden gebruikte samen met de priester-
leraren.

De sluiting van het internaat lijkt zonder enig
officieel vertoon te hebben plaats gehad. De Huis-
kroniek van directeur Stassen vermeldt in juni-
juli 1971 niets over het einde van het laatste
schooljaar waarin Rolduc zijn oude bestemming
had. Begrijpelijk is dat wel. Er waren op Rolduc
nog slechts weinig internen. Een deelvan hen zou
het volgend jaar nog terugkomen, zodal er nog
geen sprake was van een echt afscheid.
Bovendien heeft men - eveneens uit de Hur,s-
kroniek - de indruk, dat van het moment af waarop
besloten was, dat het internaat dicht zou gaan,
door de leiding van Rolduc alle energie is gesto-
ken in het bereiken van een bevredigende oplos-
sing van slepende mijnschadekwesties met de
Domaniale mijn en in het zoeken van een passen-
de en exploiteerbare bestemming voor dat deel
van Rolduc dat niet tot de schoolgebouwen be-
hoorde.

Nieuwe bestemnring

Ofschoon de nieuwe bestemming die Rolduc zal
krijgen na de sluiting van het internaat feitelijk

buiten het kader van dit boek valt willen we er nog
kort iets over zeggen.
Op 1 juli 1970 is er een commissie samengesteld
die zich zal bezig houden met het zoeken naar
nieuwe bestemmingen. Naast directeur Stassen
hebben daarin zitting G. van Riet, econoom van
Rolduc, drs. A. Tonnaer, econoom van het bisdom,
drs. L. Hermans, docent aan de Hogeschool voor
Theologie en Pastoraat te Heerlen en drs. W. Buck,
lid van het schoolbestuur en loco-burgemeester
van Kerkrade. De samenstelling is later gewijzigd,
o.m. doordat mr. J.G. Smeets, burgemeester van
Kerkrade de plaats van Buck heeft ingenomen.
De financiêle vooruitzichten waren, na overleg met
verscheidene betrokkenen, niet ongunstig. Het
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk was bereid subsidie te verlenen in
verband met het monumentale karakter van het
gebouw. De minister van Onderwijs en Weten-
schappen wilde voor het schoolgedeelte evenveel
bijdragen als het bouwen van een nieuwe semi-
permanente school zou kosten. Tenslotte konden
nog inkomsten uit vergoeding van mijnschade
worden verwacht. Over de hoogte daarvan zijn
blijkens de Huiskroniek van Stassen langdurige
en vaak heel moeizame onderhandelingen met de
Domaniale Mijn gevoerd.
Daarmee was het voortbestaan van het gebouw-
encomplex en van de school volledig veilig
gesteld.
lnmiddels was de commissie tot de overtuiging
gekomen, dat de nieuwe bestemming van Rolduc
zou moeten liggen in het verlengde van de bete-
kenis die het van oudsher had gehad voor onder-
wijs en cultuur. Het zou derhalve vooral ter be-
schikking moeten staan van scholen, opleidings-
instituten en in het algemeen voor jonge mensen.
Zo is de gedachte aan het Centrum Rolduc
geboren. Aanvankelijk hadden deze ideeen soms
zeer ambitieuze kanten: zo heeft men overwogen
van Rolduc een centrum te maken "voor internatio-
nale contacten op het niveau van tertiair onderwijs"
waar zich internationale ontmoetingen en uitwis-
selingen in de sector van het wetenschappelijk
onderwijs en hogere beroepsopleiding zouden
kunnen voltrekken. Zelfs is even de idee van een
Benelux-universiteit, die al jaren tevoren in Lim-
burg was geopperd, hernomen. Ze is echter op
grond van praktische ovenaregingen snel verlaten.
Onder meer de voorzitter van de voorbereidings-
commissie van de Rijksuniversiteit Limburg, dr.
J.G.H. Tans, en de minister van Onderwijs en
Wetenschappen dr. G. Veringa, stonden weliswaar
positief tegenover deze hun voorgelegde plannen
"maa( houden voorlopig armslag (. . .) Veringa ver-
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zoekt, vooral niet teveel te wedden op een bestem-
ming op het niveau van het tertiair onderw¡js" (272).

Met het vormingscentrum Wormdael zijn vergaan-
de onderhandelingen gevoerd over de mogelijk-
heden, de internaatsvleugel voor dit centrum te

beslemmen .Deze zullen uiteindelijk af ketsen.

lnmiddels komt het geleidelijk steeds vaker voor,

dat groeperingen van allerlei soort en aard enige
dagen te Rolduc verblijven en er hun activiteiten
organiseren (genoemd worden een schaaktoer-
nooi waarvan de deelnemers op Rolduc over-
nachten, een meerdaagse bijeenkomst van de
"Fraternité Mondiale", deelnemers aan een judo-

toernooi, een tnternationaal vierstedentoernooi
(Winchester, Versailles, Giessen, Kerkrade), gid-

sen, zieken in het kader van de Zonnebloem-
actie, meisjes en stafleden van St. Anna te Heel

etc.
Op 4 november 1971 wordt aan een honderdtal
scholen van middelbaar en voorbereidend weten-
schappelijk ondenvijs het plan toegestuurd, van

Rolduc een internationaal centrum ten behoeve
van dergelijke scholen te maken (273).

Daarna wordt regelmatig vermeld, dat vertegen-
woordigers van middelbare en v.w.o. scholen op
Rolduc zijn om vormingsweken, werkweken e.d.

voor te bereiden. Het aantal scholen uit binnen- en

buitenland dat van de faciliteiten die Rolduc heeft

te bieden gebruik wenst te maken groeit gestaag.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat voor derge-
lijke groepen in overleg een programma zou

worden samengesteld, te verzorgen door docen-
ten van Rolduc en anderen uit Zuid Limburg die
daartoe hun deskundigheid op bepaalde gebie-

den ter beschikking wilden stellen. Weldra blijkt
echter, dat de gasten doorgaans slechts behoefte
hebben aan ruimtelijke en hotelaccommodatie,
aud iovisuele m iddelen, mogelij kheden tot beoefe-
nerr van sport e.d. lnhoudelijk vullen ztj de dagen
dalze in het Centrum Rolducverblijven doorgaans
zelf .

ln 1973 brengt bisschop Gijsen in de vleugelvan
de vroegere filosofieklassen, de speelzaal en de

daaronder liggende muzieklokalen, de gymnas-

tiekzaal en later een deel van de inmiddels door
Rolduc aangekochte Hoeve Kloosterrade ('de
boerderij van de dames Deutz") een convict onder,
dal zal uitgroeien tot een seminarie.
Na een aantal jaren te zijn ondergebracht in de
speelzaal en rookzaalvan Groot Rolduc betrekt tn

1978 het Mijnmuseum de geheel gerestaureerde
vleugel van Klein Rolduc.

Daarmee zijn de vier huidige bestemmingen van

Rolduc gegeven:

- Gymnasium Rolduc, categoraal gymnasium

voor externe leerlingen uit Kerkrade en omge-
ving, gevestigd in de vroegere schoolvleugel;

- Centrum Rolduc, tijdelijk verblijf en soms ont-
moetingsplaats van scholen en tal van andere
groeperingen uit binnen- en buitenland, voor-

namelijk gevestigd in de vroegere internaats-
gebouwen;

- Seminarie Rolduc waarvan de localisering hier-

boven werd aangegeven;
- Mijnmuseum in het vroegere Klein Roldtuc.

De abtenvleugel aan het voorplein en de vroegere
slaapzalen I en ll zijn thans woongelegenheid voor

de directeur en een beperkt aantal inwonende
priesters.
Het zusterhuis heeft zijn bestemming als onder-
dak voor de kleine communiteit van zusters be-
houden.

De oud-Rolducien die nu Rolduc bezoekt, zal

uiteraard veel van het "séjour de son enfance"
herkennen. Op andere plaatsen in het oude com-
plex hebben zo ingrijpende veranderingen en

verbouwingen plaats gehad, dat hij er dra de weg
zou verliezen.
Wat ieder die thans te Rolduc komt er aantrefl is

een vitaal insiituut, dat zijn levensvatbaarheid
aanhoudend bewijst. Dat is meer dan in de toch
wel donkere tweede helft van de jaren '60 mocht

worden voorzien en verwacht.
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NOTEN

(') F. Sassen, Rolduc van 1 843 tot 1 943. Geschiedenis ener
eeuw,in'. Rolduc 1843-1 943, Kerkrade 1948, p.85.

p) Kroniek van Rolduc 1943-1944, in: Rolducs Jaarboek
(voortaan geciteerd als: RJ) 23-24 (1943-1944), p.97.
Aan het einde van de oorlog werden jonge mannen van
1B jaar en ouder gedwongen in Duitse fabrieken te gaan
werken. Wanneer zij zich aan deze tewerkstelling wilden
onttrekken moesten zij onderduiken. De hier genoemde
maatregel bedoelde zoveel mogelijk leerlingen van IB
jaar en ouder, vóór zij op deze grond hun middelbare
schoolopleiding moesten afbreken, het einddiploma te
bezorgen.

e) Bernard A. Pothast (1824-1904) was bijna een halve
eeuw priester-leraar en directeur de musique te Rolduc.
Hij schreef o.a. vierstemmige koorpartijen bij het passie-
verhaal van Mattheus. Deze passiem uziek werd te Rolduc
jaarlijks uitgevoerd tijdens de plechtigheden van palm-
zondag.

(4) Kroniekvan Rolduc 1944-1945 in:RJ 25-26 (1 94S-j 946),
p. 11.

(5) Eindevan den grooten oorlog 1940-1944, p. i ;ACR V, Het
betreft hier een cahier met handgeschreven dagboek-
aantekeningen over de periode 1 t/m Ig september 1944
(voortaan geciteerd als: EGO). Op grond van het hand-
schrift mag als zekerworden aangenomen dat het notities
zijn van directeur Van der Muhlen. Onduidelijk is waarom
hij over zichzelf schrijft in de derde persoon. De spel-
fouten zijn authentiek.

e) Vondel, Gysbreghtvan Aemstel,2e bedrijf.
(\ EGO, p. 2 en p. 4.

e) NSB: Nationaal-Socialistische Beweging, waarvan de
leden tijdens de oorlog met de Duitse bezetter heulden.

e) Vermoedelijk is hier bedoeld de afdeling Limburg van de
Nederlandse Volksdienst, een in juli 194-1 opgerichte
nationaal-socialistische organisatte, werkzaam op het
terrein van de sociale hulpverlening. Vgl. L. de Jong, Hef
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoortog,
o.a. deel 5 eerste helft,'s-Gravenhage 1974,pp.424-425.

1to¡ EGO, p. 5. Door het onduidelijke handschrift en een
mogelijke spelfout in de naam kon niet met zekerheid
worden vastgesteld'om wie het hier gaat.

(tt) Nederlandse húlppolitie in dienst van de Duitsers, door-
gaans bewapend met van Nederlandse jagers gevorder-
de dubbelloops jachtgeweren.

(rr) EGO, p.9.
(rs) EGO, p. 10.

(a¡ EGO, pp. 19-20.

(ts) EGQ p.33.
(t0) ldem. De leden van de Volksd¡enst L¡mburg (vgl. noot (s))

hadden Rolduc inmiddels verlaten.
(17) EGO, p.37.
(te) EGQ p.45.

1ts¡ Bedoeld is de vanuit Londen opererende Nederlands-
talige zender Radio Oranje.

(20) EGO, p. 47.

1zrìl EGO, pp. 51-53.

lzz¡ EGO, p. 57. Hier eindigen de dagboekaantekeningen in
het cahier Einde van den grooten oorlog 1940-1g44.
Voor het vervolg zijn wij aangewezen op het Bolducs
Jaarboek.

123) De meegevoerde Rode Kruisvlag.

1z+7 Kroniekvan Rolduc 1 944-1 945,in: RJ 25-26 (1 945-1 946),
p. 19.

1zs¡ Brief van moeder Gralia aan de Algemene Overste, 19
oklober 1944 (kopie in ACR V).

1zø¡ Kroniekvan Rolduc 1944-1945, in: RJ 25-26 (1 945-1 946),
p.24.

1zz¡ Ook in de pastorie van de Augustinusparochie in Geleen
is enige tijd een dergelijke cursus gegeven.

128) Kroniek van Rolduc 1944-1945, in: RJ 25-26 (1 94S- j 946),
p. 30,

en) Wij vermelden hler de naam van
Rolduclens.

Als militair gesneuveld van 10 tot 14 mei
Sg1. Freddy Hoekstra Amsterdam
Lt. Piet Barten Beugen
Ll. Jo Jaspers Brunssum
Lt. Henk Koenders Utrecht
Gefusilleerd:
Jhr. Jan Graafland Maastrichl
Nico Erkens Maastricht
Mr. Piet Rutgens Geertruiden-

berg
Jan van Rooij Vierlingsbeek
George van den Boorn pr. Maastricht
Ferdi van der Ham Voorburg
Antoon Fredericks Nijmegen
I n concentratiekampen omgekomen :
Mgr. Jozeph Hoogers Horst
Henri Vullinghs pr. Sevenum
Herman Verheijen Roosendaal
Jules van Oppen pr. Maastricht
lr. Willem Zwart Breukelen
Paul Windhausen pr. Roermond
Mr. Jan Bröker Dordrecht
Mr. Jan Evers Linne
Leo Moonen pr. Heerlen
John Burger M.S,C. Zeist
Jan Hendrix pr. Grubbenvorst
Theo Colsen Hontenisse
Gerard Hermkens pr. Venlo
Marcel Stoffels Brunssum
Servaas Ramaekers pr. Sittard
Leo Penders pr. Voerendaal
Adriaan Sars pr. Den Bosch
Charles Nyst Kerkrade
Giel Berix pr. Elsloo
Frans Helwegen pr. Roermond
Jan Neyens Breda
Hein Lochtman pr. Kerkrade
Jac Naus pr. Helden
Hubert Houben pr. Eijs
Leo Verdonschot pr. Weert
Martin Driessen Blerick
Hub Suilen Heerlen
Als militair in lndonesië omgekomen
Albert Smeets Maastricht
Wim Ruhulessin Soerabaja
Robert Smeets Valkenburg
Leo Dongelmans Tjimahi
Gerard Rutten Eygelshoven
Jac van Vlerken Boxtel

de gevallen oud-

1940:
Rolduc 1919-1 921
Rolduc 1922-1924
Rolduc 1926-1934
Rolduc 1930-1933

Rolduc 1907-1 9l 1

Rolduc 1913-1 915
Rolduc 1 920-1926

Rolduc 1927-1932
Rolduc 1929-1 931
Rolduc 1930-1 934
Rolduc 'l 931-1 934

Rolduc 1886-1888
Rolduc 1896-1 903
Rolduc 1896-1 903
Rolduc 1B9B-1 905
Rolduc 1907-1 913
Rolduc 191 1-1 913
Rolduc 1915-1 921
Rolduc 1916-191 7
Rolduc 1 917-'1919
Rolduc 1918-1922
Rolduc 1919-1 921
Rolduc 1923-1925
Rolduc 1924-1927
Rolduc 1925-1 931
Rolduc 1925-1927
Rolduc 1926-1934
Rolduc 1926-1928
Rolduc 1927-1934
Rolduc 1927-1929
Rolduc 1930-1 932
Rolduc 1930-1 932
Rolduc 1932-1 936
Rolduc 1932-1 934
Rolduc 1 936-1938
Rolduc 1936-1 938
Rold uc 1 937- 1 943
Rolduc 1940-1 941

Rolduc 1927-1930
Rolduc 1928-1937
Rolduc 1931-1938
Rolduc 1 935-1940
Rolduc 1 937-1940
Rolduc 1942-1944

Niet teruggekeerd na verplichte tewerkstelling in Duitsland:
Jan Buysrogge Simpelveld Rolduc 1932-1933
René Coenen Geldrop Rolduc 1936-1941
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Als Rolducien door oorlogsgeweld omgekomen:
Dr. Paul Geurts pr. Horst Rolduc 1926-1928

als leraar: Rolduc 1932-1944
Martin van den Broek Venlo Rolduc 1938-1 944

(30) ln de Nederlandse bisdommen volgden jongens die na de
lagere school neiging tot het priesterschap vertoonden
het daarvoor vereiste gymnasium soms aan een (katho-
lieke) school waar ook niet-priesterkandidaten werden
opgeleid. Doorgaans echter gingen zij tot in de jaren '60
naar een klein-seminarie: een .gymnasium, uitsluitend
bestemd voor interne priesterstudenten.
De eigenlijke beroepsopleiding lot priesler vond - even-
eens tol in de jaren '60 - na het gymnasium plaats in de
groot-seminaries. De eerste twee jaren lag daar het
accent op de studie van de filosofie (philosophicum),
terwijl de volgende vier jaren vooral aandacht werd ge-
schonken aan de theologie (theologicum).
ln het bisdom Roermond was het philosophicum tot 1 juni
1963 gehuisvest te Rolduc (daarna te Heerlen), het theo-
logicum (het'eigenlijke' groot-seminarie) le Roermond.

1st¡ Em. Janssen C.ss.R., Mgr. J.A. Paredis, tweede stichter
van Rolduc, in: Rolduc 1 843-1 943, Kerkrade 1 948, p. 1 8.

(s2) ldem, p. 21.

(ss) ldem, p. 46.

1sa¡ C. Sloots, Haga Mariana. Bisschoppeliik College Weert
1648-1948, Roosendaal 1948, p. 158.

1ss¡ /dem, p. 158.

(36) ldem, p. 159, waar het artikel van Thijssen wordt geci-
teerd. Evenals dat bij Rolduc het geval was werd Weert
dus naar de Rijksoverheid toe gepresenteerd als onder-
deel van het bisschoppelijk seminarie

1st¡ Gedenkboek Bisschoppelijk College Sf. Josef Slffard
1905-1930, Roermond, vooral de pp. 55 en 67-68.

1se¡ Herinneringen Bohnen, p. 1; ACR lVa.

(3s) ldem, p, 3. Bohnen geeft in zijn herinneringen meer
boeiende bijzonderheden over het Sittardse college -
waarvan hij directeur is geweest - en over de eerste direc-
teur daarvan. Deze vallen echter buiten het kader van dit
boek.

lao¡ Gedenkboek Bisschoppel¡jk Coilege St Josef Slftard
1905-1930, Roermond, p. 68. Vgl. ook p. 78.

1+t¡ Origineel in ACR V. Kennelijk is met het'eindexamen van
hei Seminarium' en de toelating tot de studìe van de
philosophie een afsluitend schoolexamen bedoeld dat
geen erkend gymnasiumdiploma opleverde.

1+z¡ Vgl. bijvoorbeeld Collegeklok 2 (1 936/37), p. 69.

(4s) tdem, p. 15.

(ø) Stadsexternen: externen die afkomstig waren uit de stad
waar het College was gevestigd en niet uit een der om-
ringende dorpen.

(45) Mondelinge mededeling van drs. H.L.W.J. Jochems, van
1933-1 956 leraar en prefect aan het Bisschoppelijk
College te Weert.

(46) Br¡ef waarin Z.H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van
Roermond, bekend maakt, dat Rolduc vanaf September
1946 officieel en uitsluitend klein seminarie zal zrin, in'.
RJ25-26 (1 945-1 946), p.221.De bisschopvoegdedaar
overigens aan toe: "Niet ieder schat deze voordelen en
verliezen op gelijke wijze".

1+z¡ Kroniekvan Rolduc 1 944-1 945,in: RJ 25-26 (1 945-1 946),
p. 39.

(48) lnteN¡ew (van enkele redactieleden) met mgr. P.J.A.

Moors, p. 1; ACR lVa.

(4e) ldem, p.2.
(50) Volgens Bohnen heeft deze kwestie en alles wat ermee

samenhing ertoe geleid dat de Roermondse directeur
Goessens zijn functie in augustus 1946 heeft neergelegd.
Vgl. Herinneringen Bohnen, p.9.

(5r) Moors en anderen stellen dal de bijeenkomsten, die de

directeuren op een aantal zaterdagen te Sittard hebben
gehouden, door Moors als jongste directeur zijn genolu-
leerd. Naspeuringen in de archieven van de Colleges en
van het bisdom Roermond ten spijt, ziin deze notulen
niet teruggevonden.

(52) Kroniekvan Rolduc 1944-1945, in:RJ 25-26 (1 945-1 946),
p. 41.

p\ Brief waarin Z.H. Exc. Mgr. Dr.G. Lemmens, Bisschop van
Roermond, bekend maakt, dat Rolduc vanaf September
1946 officieel en uitsluitend klein seminarie zal ziin, in:
RJ 25-26 (1945-1946), p. 218.

(s+) Volgens Bohnen had Lemmens de overgang van Rolduc
naar exclusief klein-seminarie al langer in gedachlen.
Van der Mühlen zou bij zijn benoeming tot directeur in
'I 940 de opdracht hebben gekregen de nieuwe situatie
voor te bereiden, Dit had als gevolg dal hel leerlingen-
aantal van de HBS langzaamaan werd verkleind en dat
van het gymnasium vergroot.
Toen Van der Mühlen directeur van Rolduc werd telde het
gymnasium 180 leerlingen en de HBS 191. ln het school-
jaar 1945/46 waren die aantallen resp.2.1 4 en 106. Er

was volgens Bohnen naar de nieuwe situatie welbewust
toegestuurd. Ygl. Herinneringen Bohnen, p. 14; ACR lVa.

1ss¡ lnterview (van enkele redactieleden) met mgr. mr. W.P.H.

Delhoofen, p. 1; ACR lVa. Reeds de eerste brief die de
bisschop na de oorlog aan zijn priesters schreef ademde
een geest van bezorgdheid om de toekomst, stoelend op
negatief geduide verschijnselen in het heden: Aan onze
priesters, in: Analecta voor het bisdom Roermond 26
(1946), pp.101 vv.

(56) Brief waar¡n Z.H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van
Roermond, bekend maakt, dat Rolduc vanaf September
1946 officieel en uitsluitend klein seminarie zal ziin, in'.
RJ 25-26 (1945-1946), p.220.

1sz¡ tdem, p.220.

lsa¡ Herinneringen Bohnen, p. 15; ACR lVa.

(5e) De vicaris-generaal is de eerste helper en in sommige
gevallen plaatsvervanger van de bisschop; soms wordl
hij door deze met een aantal 'eigen' taken belast.

(60) lntervìew Delhoofen, p. 1; ACR lVa.

(61) lnterv¡ew (van enkele redactieleden) met drs. W. Meys,
p. 6; ACR lVa.

1øz¡ lntervÌew (van enkele redactieleden) met mgr. drs. P.J. van
Odijk, p. 1; Herinneringen Bohnen, p. 15; lnterview (van

enkele redactieleden) met mgr. dr. P.E.J.J. Teeuwen, p.2.
Alle hier genoemde bronnen in ACR, lVa.

(63) ln een artikel in de Collegeklok 6 (1940/41) p. 71 w. is

Holtman overigens een en al lof voor hel college en laat
hij van een dergelijk gemis niels blijken.

(64) lnterv¡ew Moors, pp.2-3; ACR lVa.

(65) lnteNiew Van Odijk, p. 1 en lnterview Teeuwen, p. 1 ; ACR
lVa.

(66) lnterv¡ew Moors, p.2; ACR lVa.

laz¡ Brief waarin Z.H.Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van

Roermond, bekend maakt, dat Rolduc vanaf September
1946 officieel en uitsluitend klein seminarie zal ziin, in'.

RJ 25-26 (1 945-1946), p. 222. Cursivering in het origineel.
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(øø) ldem, p.221 .

(6s) lnteN¡ew Moors, p.3; ACR lVa.

(7o) lnterv¡ew Van Odijk, p. I; ACR tVa.

1zt¡ Herinneringen Bohnen, p. 16; ACR lVa.

(72) lnteN¡ew Meys, p.6; ACR lVa.

(73) Herinner¡ngen Timmermans, p. 2; ACR lVa.

(+) lnterview (van enkele redactieleden) met H. Schrijen, p.l;
ACR lVa.

1zs¡ Vgl. heI lnterview Van Odijk, p. 2: "Hij had oppositie ge-
voerd en bezat dus niet de goede geest". Bohnen zegt
eveneens dat er in het geval van Zuylen sprake was een
"doelbewuste amovatie". Hij brengt deze echter in ver-
band met de slechte verstandhouding tussen Zuylen en
Van der Mühlen; deze was ontstaan omdat Van der
Mühlen vond dat de leerlingen teveel tijd aan koorrepe-
tities moesten besteden. Toen Van der Mühlen in 1946
van de bisschop vrijwel plein pouvoirkreeg in het samen-
slellen van het docentencorps voor het nieuwe klein-
seminarie zou hij de kans schoon hebben gezien om
Zuylen weg te werken. Vgl. Herinneringen Bohnen, p. 3
en p. 20; ACR lVa.

1zø¡ Herinneringen Bohnen, pp. 19-20; ACR lVa.

lzz¡ Herinneringen Timmermans, p.2; ACR lVa.

(78) lnteN¡ew Van Odijk, p. 2; ACR lVa.

(7s) lntev¡ew Meys, p.6; ACR lVa.

(80) Een coadjutor is een hulpbisschop die al dan niet het
recht van opvolging heeft. In 1947 was in het bisdom
Roermond de benoeming van een coadjutor met recht
van opvolging aan de orde. Evenals b¡j een normale
bisschopsbenoeming stelt in de Nederlandse Kerkpro-
vincie het diocesaan kaptttel in zo'n geval een voordracht
van drie personen op. Deze wordt, voorzien van adviezen
van de pauselijke internuntius en van de overige bis-
schoppen der kerkprovincie, aan Rome voorgelegd.
Tenzij er op grond van de adviezen of om andere redenen
duidelijk aanlerding was fol een andere handelwijze
placht zeker tot in de jaren '60 de paus degene te be-
noemen die als eerste op de voordracht stond.

(8r) Deze informatie werd vertrouwelijk verstrekt. M.G.
Spiertz gaat er van uit dat Rome de voorkeur gaf aan
Hanssen omdat de pauselijke internuntius mgr. Paolo
Giobbe de benoeming van Feron zou hebben tegenge-
werkt. Vgl. zijn biografische schets van Feron in Biogra-
f isch Woordenboek van Nederland l, Den Haag i g7g, pp.
1 B0-r 82.

(82) De Rolducse leraar klassieken dr. P.S. Everts deed over
de gronden die ertoe hebben geleid dat Feron werd ge-
passeerd tegenover Bohnen de volgende uitspraak: "lk
weet het niet en jij weet het niet, maar mijn mening is a
priori waarschijnlijke/'. Ygl. Herinneringen Bohnen, p. 1O;
ACR lVa.

(83) Deze mededeling van De Maasbode is onjuist.
(e+) Volgens Bohnen is dit artikel van de hand van de oud-

leerling Joep Nolet die destijds aan de redactie van
De Tijd was verbonden.Vgl. Herinneringen Bohnen, p. 4;
ACR IVa.

1es¡ Aanwezig in ACll V.

(86) Kroniekvan Rolduc 1 945-1 946,in: RJ 25-26 (1 945-1 946),
p.140,

1az7 Kroniekvan Rolduc 1946-1947, in RJ 27 (19a1, p. 15.

(88) Gegevens, verstrekt door drs. H.L.W.J. Jochems.
(8s) Deze cijfers (overigens uit één jaar) lijken de veelgehoor-

de mening le weerspreken dal Rolduc altijd veelZeeuwse
en Friese leerlingen zou hebben gehad.

1so¡ Dit argument werd ook door de bisschop gebruikt. Vgl.
Bilef waann Z.H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmeng Brsschop van
Roermond, bekend maakt dat Rolduc vanaf September
1946 officieel en u¡tslu¡tend kleÌn seminaile zal zijn, in'.
RJ 25-26 (1945-1946), p.221.

(sr) Deze en de hieronder slaande gegevens zijn ontleend
aan correspondentie met het departement. De documen-
ten bevinden zich nu in de Centrale Archiefbewaarplaats
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te
Den Haag, inv. nr. 1328 (kopieèn in ACR V).

lez¡ Hoofd Adviesbureau Rijksgebouwendienst aan de
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
19 januari 1948. Vindplaats a/s brl vorige noot.

(ss) Her¡nner¡ngen Bohnen. p. B; ACR lVa.

1sa; De Weeftse HBS telde in het schooljaar 1945/46 35
leerlingen, in 1946/47 167 leerlingen en het daarop-
volgend studiejaar 192. Vgl. C. Sloois, Haga Mariana.
Bisschoppelijk College Weert 1648-1948, Roosendaal
1948, p.334.

(s5) lnteN¡ew Moors, p.2; ACR lVa.

1so; Tekst en melodie van het Adieu à Rolduc in de Bijlagen,
p.223.

1sz1 Kroniekvan Rolduc 1 945-1 946,in: RJ 25-26 (l 94S-l 946),
p.149.

(sa) Mondelinge mededeling L. Horbach.

1ss¡ Herinneringen Timmermans, p.2; ACR lVa.

(100) v.C., Adieu Rolduc, in: RJ 25-26 (1945-1 946), p.234.Her
gedichlje rs van de hand van dr. M. van Can, sinds 1928
leraar Nederlands te Rolduc. Hij zou na de vakantie niet
kunnen terugkeren en werd rector van het R.K. Meisjes-
lyceum te Maastricht.

(1o1) Journaal 1946-1947. De Journaals, die zich bevinden in
het archief van Rolduc, bevatten per dag handgeschre-
ven aantekeningen. Later werd aan de hand van deze
aantekeningen de kroniek van het jaarboek samen-
gesteld. De spelfout in het gegeven citaat is authentrek.
Wel vaker stond deiournalierop gespannen voet met de
Nederlandse |aal. Zo legde hij in de winter - zonder
culinaire bijbedoeling - vast: "Het ijs is bereidbaaf'.

(1o2) Kron¡ek van Rolduc 1946-1947, in RJ 27 (1 947), p. j S.

(ol ldem, p. 17.

(1o4) ldem, p. 18.
(r05) Aanwezig in ACR V.

(106) Rekeningen aanwezig in ACR V. Het kostgeld was door
alle cotleges in het bisdom Roermond gelijk.

ltcz¡ Ter vergelijking: een volwassen industrie-arbeider met
twee kinderen verdiende in de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog netto ongeveer f 2500,- per jaar.

çoa¡ Brief van de blsschop 'Aan de zeer Eerwaarde Heeren
Pastoors (Rectoren), d.d. 15 januari 1947, ACR V.

ltos; Het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht
bevat onder no. 849 het (ongeordende) archief van het
Priesterstudiefonds Limburg over de jaren 1950-1 970.
Naast dit Priesterstudiefonds kende b.v. de Katholieke
Arbeidersbeweging het "Kanunnik Van Schaikfonds",
een spaarfonds waarurt de prieslerstudie van arbeiders-
kinderen werd gefinancierd. Vgl. De Tijd van 11 oklober
1 981.

ltto¡ Een aantal gegevens uil hel archief van het Priesterstu-
diefonds Limburg bevindt zich in fotokopie in ACR V.
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(111) Her¡nner¡ngen Bohnen, p. 29; ACR lVa.

(112) Journaal 1946-1947, bij 12 januari 1947; Archief Rolduc.

Een oude anekdote - mogelijk niet afkomstig van Rolduc -

verhaalt dat een priester-leraar bij de les over tafelmanie-
ren het juiste gebruik van vork en mes in de klas wilde
demonstreren. Toen daartoe het ogenblik was gekomen
greep hij in zijn diepe toogzak met de woorden: "lk heb
toevallig 'n mes en vork bij me".
Dat ook de lafelgedragingen van de leraren niet altijd

onberispeliik waren kan blijken uit de opmerking van een

leerling tegen een priester-leraar die zich al te royaal van
de gerechten bediende: "Meneer, U bent maar een acht-
ste van de tafel".

lrrs¡ Herinneringen Bohnen, p. 27; ACR lVa.

1tr+¡ Kroniekvan Rolduc 1946-1947,in:RJ 27 (9ah,p.26
¡ts¡Als bronnen werden hier gebruikt: verschtllende dag-

orden (in ACR V) en de kronieken van het RJ.

ltrø¡ Kroniek van Rolduc 1946-1947, in RJ 27 (1947), p.22.

(11?) ldem, p.34.

¡tø¡ Herinneringen Sieben, p. 3; Herinneringen Simmelinck,
pp. 9-1 0; Herinneilngen Reul, p' 1; Herinneringen Van

Oeffelt, p. 5i Herinneringen Franssen, p' 7; ACR lVa.

(1ls) Journaat 1946-1947, bij 7 februari 1947; Archief Rolduc.

(12o) Her¡nner¡ngen Timmermang p. 11; ACR lVa.

(t2r) '. . . parvous une robe a passée dans mavie...", Edmond
Rostand, Cyrano de Bergerac, acTeV

Izz¡ Jarenlang is de goede waarnemers opgevallen dat deze
heiligman een treffende gelijkenis vertoonde met de
leraar klassieken drs. P.G.F. Castermans. Toen de prefect

eens een leerling, Nico genaamd, naar voren schoof met
de woorden: "En hier, Sinterklaas, is een naamgenoot van

Ul" riep de heilige, die - ook zonder baard en tabberd -

snel, nerveus hortend en luid placht te spreken, tot ver-

bijslering van alle gelovigen: "Zo. Heet jij ook Caster-
mans?"

(123) R¡chtl¡jnen voor de vacantie; ACR V.

ltzn¡ Brief van de President aan de ouders, juli 1958; ACR V.

ltzs¡ President Moors was zelf een enthousiast zwemmer.

çle¡ Aan de studenten van Groot-Rolduc, niet gedateerd;

ACR V.

¡zz¡ Wii hopen dat anderen het lot hun taak willen rekenen

dil gegeven, van belang voor de naoorlogse kerkge-

schiedenis van Limburg (en daarmee ookvan de Neder-

landse kerkprovincie), verder uit te werken,

1tzø¡ Herinneñngen Simmelinck, p. 1; ACR lVa.

ltzs¡ Herinneringen Bertrand, p. 1 ; ACR lVa.

(1so) Her¡nner¡ngen Simmelinck, p.3 en p. 5; ACR lVa.

(131) Herinneilngen W¡ermang p. 1; ACR lVa.

(132) Herinnerìngen Reul, p. 5; ACR lVa.

(133) Herinner¡ngen S¡mmelinck, p. 6; ACR lVa.

(134) Her¡nner¡ngen Lemmen, p, 1; ACR lVa.

(ts') ldem, p.2.
(136) Her¡nner¡ngen Wiermans, p. 4; ACR lVa,

(137) Her¡nner¡ngen Offermans, pp. 5-7; ACR lVa.

(138) Her¡nner¡ngen Simmelinck, p.6; ACR IVa.

(13s) Heilnner¡ngen Franssen, p. 2; ACR lVa.

(14o) Her¡nner¡ngen Offermans, p. B; ACR lVa.

(141) Her¡nner¡ngen Wiermans, p. 3; ACR lVa.

(142) Her¡nner¡ngen Reul, p. 9; ACR lVa.

(143) Herinner¡ngen Sfevens, p. 3; lVa.

(144) ldem, p.3.
(145) Her¡nner¡ngen Lemmen, p. 3; ACR lVa.

(146) Her¡nner¡ngen Offermans, p. B; ACR lVa.

(14?) Her¡nner¡ngen Simmelinck, pp. 9-1 0; ACR lVa.

(148) Herinneringen Schliiper, p. 1 ; ACR lVa.

1t+ø1 Herinneringen Offermans, pp.2-3; ACR lVa.

(15o) Her¡nner¡ngen Lemmen, p. 2. Vgl. ook Herinneringen
Sfevens, p. 1; beide in ACR lVa.

(151) Herinner¡ngen Reu[ pp. 4-5; ACR lVa.

¡tsz¡ tdem, p. 5. Vgl. Herinneringen Schliiper, p. 3 die de WC-

knecht Houbèr citeert: " 's morgens doen ze de commu-
nìe en overdag gebruiken ze te veel papier"'

(153) Herinner¡ngen Franssen, p. 9; ACR lVa.

(154) Her¡nner¡ngen Reu[ p. 5; ACR lVa.

ltss¡ Herinneilngen Franssen, passim; ACR lVa.

(156) Men zie voor verdere biograf ische gegevens het overzicht
in dit boek op pp. 262-267.

(157) Rolduc als probleem, pp. 1-2; ACR V.

(158) A. Timmermans, Mgr. Van der Mühlen, in: RJ 46 (1 965-
1967), pp.50-51.

ltss¡ A.J.A. Janssen, priesterleraar te Rolduc 1928-1 946.

lroo¡ De historicus dr. P.H.J.M. Geurts, priesterleraar te Rolduc
1932-1944. De overige in deze citaten genoemde leraren

staan vermeld in het biografisch overzicht in dit boek'
pp.262-267.

(161) Her¡nner¡ngen Timmermans, p. 2, p. 3 en p. 6; ACR lVa.

(162) lnteru¡ew Meys, pp.4-5; ACR lVa.

|tøs¡ Herinneringen Simmelinck, p. 16; ACR lVa.

1røt¡ Herinneringen Bertrand, p. B; ACR lVa.

ltas¡ Herinneringen Lemmen, p.7; ACR lVa.

çaø¡ Herinneringen Bohnen, p. I6; ACR lVa.

1rø21 lnterview Meys, p. B; ACR lVa.

('68) /dem, p, B.

(16e) Heñnner¡ngen T¡mmermans, p. 3; ACR lVa.

(17o) Her¡nner¡ngen Sfeyens, p. 5; ACR lVa.

(r71) Van der Mühlens tafel was bedekt met een kleed met

lange franjes, Kenmerkend detaìl is, dat daarvan vÓór de

plaals waar de leerling placht te zitten de franje was ver-

dwenen door nerveus friemelende jongensvingers.

(172) Journaal 1 946-1 947 ; Archief Rolduc.

(173) Interv¡ew Moors, p.6; ACR lVa.

(r74) A. Timmermans, Mgr. Van der Mùhlen, in: RJ 46 (1 965-
1967), pp.51.

(1?5) lnteru¡ew Meys, p. B; ACR lVa.

(r76) A. Timmermans, Mgr. Van der Mùhlen, in: RJ 46 (1 965-
1967), p. 50.

ltzz¡ lnterview Meys, p. B; ACR lVa.

(r?8) H. van der Mühlen, Rolduc voor het bisdom Roermond,
in: RJ 40 (1960), pP.79-82.

(17e) Hierover wordt uitgebreid geschreven in: J.P.L.G. Offer-

mans, Fo/duc als teken van tegenspraak, in: Llmburg
Vandaag B, no. 19 (1977), PP.37-39'

(180) Men z¡e voorverdere biografische gegeve,ns hel overzicht
in dit boek, pp.262-267.

(181) Intey¡ew Moors, p.4; ACR lVa.

(182) lntev¡ew van enkele redactieleden) met drs. H'L.W'J'

Jochems, pp. 1-2; ACR lVa.
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('83) Ro/duc als probleem, p. 2; ACR V.

lte+¡ V,J.H. Hermens in een bijdrage zonder titel in RJ 3g
(1s59), p.3.

(185) Men zie voorverdere biografische gegevens hel overzicht
in dit boek, pp.262-267.

(186) Intev¡ew Moors, p.3; ACR lVa.

(187) lnterv¡ew Jochems, pp. 2-3; ACR lVa,

ltae¡ Mondelinge mededeling van J.J. Stassen aan J. Offer-
mans, door laalstgenoemde schriftelijk vastgelegd in een
brief aan Stassen, d.d, 19 mei 1983 (kopie in ACR V).

('8s) Folduc als probleem, p. 2; ACR V.

(1so) lnteu¡ew Jochems, p. 3; ACR lVa.

('el) Gijsen heeft, zonder dit aan de anderen te zeggen, daags
na de aanbieding, aan de bisschop laten welen dat hij
zich van de nota distancieerde.

(1e2) Rolduc als probleem, p. 2; ACR V.

(1s3) ldem, p. 4.

(tsa) /dem, p. 5.

('e5) /dern, p. 6.

(1eô) /dern, p. 6.

(1s7) Tijdens een interview van enkele redactieleden met
Moors wist deze zich een dergelijk spreekuur niet meerte
herinneren. lnterview Moors, p.6; ACR lVa.

ltsa) De daling van nieuwe aanmeldingen is te meer opvallend
als men bedenkt, dat in 1958 en 19b9 de geboortegolf
van de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog Rolduc
had moeten berejken. Volgens de Analectavoor het bis-
dom Roermond 1951, p. 184 is het aanial jongens op
katholieke lagere scholen in Limburg in j94B: 46.356; in
1949: 47.464: in 1950: 48.823; in 195 1: 49.646. tn de
Analecta van 1952 wordt als aantal 51.1 I 1 genoemd. ln
plaats van de stijging van nieuwe aanmeldingen voor
Rolduc, die op grond van deze feiten mocht worden
verwacht, trad echter een duidelijke daling op.

f ss) Dit gebeurde in elk geval in I958 en 1960.
(200) Ongedateerde notitie van Jochems voor de Klein Semi-

narie Commissie; archief van deze commissie (voortaan
genoemd CKS) in ACR V

(201) lnteru¡ew Jochems, p. 4; ACR lVa. Deze opmerking wordt
bevestigd door drs. Th.J.M. Gijsen, toentertijd burge-
meester van Kerkrade (brief Gijsen aan de redactie van
dit boek d.d. 13 april 1982; ACR \4. Votgens de burge-
meester heeft de bisschop dit in zijn bijzijn gezegd in een
informeel onderonsje bij de installatie van Jochems als
president van Rolduc.

lzoz¡ Gymnasiaal onderwijs in de gemeente Kerkrade, in'.
Gemeente-archief Kerkrade inv. nr. 1.851.33 (voortaan
geciteerd als GAK).

(2o3) College van Burgemeester en Wethouders aan de Ge-
meenteraad, d.d.7 augustus 1946; GAK.

lzot¡ Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
aan de Gemeente Kerkrade, d.d. 29 september 1951;
GAK.

lzos¡ Doorslag van de brieven van 19 en 20 oklober'1 95.1 in
GAK.

lzoo¡ Tekst van het Koninklijk Besluil van 15 juli 1952 in GAK.

lzoz¡ Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Kerkrade, d.d. l7 november.l g5B; GAK.

(208) Aantekening op een schriftelijk advies aan de chef van de
afdeling Onderwijs der gemeente Kerkrade d.d. 1B no-
vember 1958; GAK.

eos¡ Tekst in GAK.

(210) Drs. T1.J.M. Gijsen,oud-burgemeester van Kerkrade, aan
de redactie van dit boek, d.d. 13 april 1982; ACR V.

(211) College van Burgemeester en Wethouders der Gemeen-
te Kerkrade aan mgr. P.J.A. Moors, blsschop van Roer-
mond, d.d. .1 

9 februari 1962; kopie in GAK.

lztz¡ Het gemeentebestuur leek daarmee een voorzichtige
waarschuwrng te geven: als in Kerkrade een nieuw gym-
nasium werd gevestigd zou Rolduc het tot in lengle van
dagen uilsluitend moeten hebben van interne leerlingen.

(zrs) College van Burgemeester en Wethouders der Gemeen-
te Kerkrade aan mgr. P.J.A. Moors, brsschop van Roer-
mond, d.d. 17 januari 1963; GAK

(2r4) ln ziin brief aan de redactie (vgl. noot 210) stelt Gijsen dat
hij niet heeft gesteld noo¡t om toelaling van meisjes te
vragen, maar dat hil dal nu niet aan de orde wilde stellen.

(215) lnterv¡ew Jochems, p. 3; ACR lVa.

(216) Idem, p.2.
(217) Aldus een interview in Spifsuurvan februari 1968, pp.4-b.

Dit getuigenis van een aantal exlerne leerlingen steml
niet overeen met de hierboven geciteerde herinneringen
van H, Franssen. Deze, zelf intern, heeft de externen
kennelijk beleefd als méér opgenomen in het dagelijks
leven dan zij da| zelf ervoeren.

lzte¡ Kroniek '66/67, in: RJ 46 (1965-1967), p. 28.
(21e) Een belangrijk deel van de stukken van deze commissie

werd aangetroffen in het archief van heT bisdom Roer-
mond. Kort nadat met de bestudering van deze.stukken
was begonnen kreeg de redactie de beschikkingrover het
complete dossier, daar mevr. drs. L.M.J. van Pell-Goos-
kens, lid van de commissie, zo vriendelijk was dii ter
beschikking van de redaclie te stellen. De stukken
bevinden zich in het redactie-archief in een afzonderlìjke
map en zullen worden gec¡leerd als: CKS (commissie
Klein-Seminarie), ACR V.

(22o) lntev¡ew Jochems, p. 2; ACR lVa.

(221) lnstell¡ngsbrief aan de leden van de commlsslg d.d.
26 februari 1963; CKS, ACR V.

(222) De CommissÌe Klein-Seminarie heefl gesprekken ge-
voerd met drs. H.L.W.J. Jochems, president van Rolduc
(1 3 mei 1963); drs. P.J.J. Coenen, directeur van het Bis-
schoppelijk College in Roermond, W.J.M. Heuvelmans,
godsdienstleraar en O.J. Jansen, prefect aan dit college
('l 0 juni 1963); dr. H. van Munster O.F.M., leider van een
nieuw, besloten klein-seminarie van de paters Francis-
canen in Venray (1 B juni 1963); drs. M.P,J. Zeijen, directeur
van het Bisschoppelijk College te Sittard, drs. B. van Sum-
meren O.F.M., rector van het Bernardinuscollege te Heer-
len, dr. H.J.J. Terhal, landelijk voorzitter van St. Bonaventura
te Heerlen, drs. J.H.G. van de Berk, conrector van het
Bisschoppelijk College le Weert, drs, P, Huisman O.E.S.A.,
godsdienstleraar aan het St. Thomascollege Ìe Weert,
dr. W.H. van Kempen, moderator van het R.K. Lyceum St.
Michiel te Geleen en F.D.S. Meddens, moderator van het
Henricvan Veldekecollege te Maastricht (1 juli i 963).
Over een aantal gesprekken die de commissie blljkens
haar eindadvies heeft gevoerd zijn geen aantekeningen
leruggevonden. Het gaat om gesprekken met pater Eijck-
mans S.J, van het retraitehuis Manresa te Venlo, pater drs.
F. Kurris S.J. van het retraitehuis in Spaubeek, drs. J.L.M.
Martin, directeur van het Philosophicum te Haaren en dr.
J.C.P,A. van Laarhoven, regenl van het klein-seminarie
Beekvliet. Twee dagen na het vaststellen van haar eind-
advies, op 14 augustus 1963, heeft de commissie nog
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gesproken met een aanial leraren van Rolduc.

(223) Adv¡es betreffende de opleiding van priesterstudenten
op het kle¡n seminarie. Uitgebracht door de vergadering
van professoren van hettheologicum en philosophicum.
Dit ongedateerde stuk werd niet ten behoeve van de

Commissie Klein-Seminarie opgesteld, maar wel aan
haar ter beschikking gesteld. Hel bevindt zich in CKS,

ACR V.

1zz+¡ Het woord "geschikt" kan enkel slaan op Rolduc als klein-

seminarie. ln het gesprek met de commissie is Jochems
nogal defensief; wellicht heeft hij het gevoel gehad dat
zijn functioneren en zijn leiding van Rolduc bij de com-
missie ter discussie stond.

lzzs¡ Verslag bijeenkomst 1B maart 1963; CKS, ACR V.

lzzo¡ Het stuk van Jochems is niet gedateerd en niqt op naam
gesteld; CKS, ACR V.

(227)Per 1 september 
.1 963 zal deze situatie posl of propter

het advies der professoren ingaan.

(228) Ople¡d¡ng Klein Seminarie, p. 23 CKS, ACR V.

lzzs¡ Vgl. lnterview Jochems, p. 3; ACR lVa.

(230) /ns¿e//lngsbrief aan de leden van de commlssle, d.d. 26
februari 1963; CKS, ACR V.

(2s1) Kron¡ek '63/64, in: RJ 44 (1 963/6 4), p. 20

(232) H. Litjens, De Limburgse Br,sschoppeliike Colleges in'.

De Bronk 13, no.2 (februari 1963), pp.168-170.

lzss) Vgl. b.v, Limburgs Dagblad van 1 5 maart, 4 april en 5 april
1963, De Zuid-Limburgervan 4 april I963 en de Maas- en

Boerbode van 16 maart 1963.

lzsa¡ J.A.C. Lenders, Pennestriid rond het hedendaagse
Rolduc, in: RJ 43 (1962/63), pp. 96-100.

lzzs1 Kroniek'63/64, in RJ 44 (1 963/64), pp. 44-45.

lzsa¡ Kroniek '65/66, in: RJ 46 (1 965-1 967), p. 6.

lzst) De kuusj en de kraai, beeld van Godfried Pieters, voor-
stellend de frlosoof en de priesler-leraar. Bij gelegenheid
van de reünie van hel derde Rolduc op 10 oktober 1980
werd het beeld aan Rolduc aangeboden door de oud-
leerling drs. E.H.B. à Campo (vgl. het omslag van dit
boek).

(238) Van de in het kadervan Rodafilgevoerde gesprekken zijn

verslagen gemaakÌ. Deze bevinden zich (evenals een
aantal door de deelnemers gebruikte slukken) in de map
"Rodafil e.a." in ACR V. Wij verwijzen daarnaar als
Rodafil.

lzss¡ Verslag bijeenkomsi 1B januari 1966; Rodafil, ACR V.

lzao¡ Verslag bijeenkomst 27 seplember 1966; Fodaf/l ACR V.

lzat¡ Verslag bijeenkomst .1 0 november 1966; ,îodafil ACR V.

lzaz¡ Verslag bijeenkomst 1 december 1966; Rodafil, ACR V.

(243) lnteru¡ew Moors, p. 1; ACR lVa.

lzt+¡ Kroniek'65/66, in: RJ 46 (1 965-1 967), pp. B-9.

1z+s1 Vgl. L¡mburgs Dagblad en Maas- en Roerbode van 21

september 1965. Zie ook het Limburgs Dagblad van 4
december 1965.

1z+a¡ Analecta voor het:bisdom Roermond 1967, pp. 15-1 6.

(247) Vgl. verslag bijeenkomst 27 seplember 1966; Rodafil,
ACR V.

l24s) Gesteld tijdens trel overleg tussen Rodafil en hulpbis-
schop mgr. H.Th.E. Beel op 16 november 1966; verslag
hiervan in Bodafil, ACR V.

1z+s¡ Kroniek'65/66, in RJ 46 (1 965-1 967), p. 20.

(25o) lntey¡ew Jochems, pp. 3-4.

lzst¡ Kroniek 1967/68, in:RJ 47 (1967-1969), p.5.

(252) ldem, pp. 41-42.

(253) De verslagen van deze werkgroep bevinden zich in de

map "Rodafìl e.a." in ACR V.

1zs+1 Kroniek 1968/69, in: RJ 47 (1967-1969), p. 55.

(255) ldem, p.75.

(156) /dern, p. 69.

lzsz; Verslag bijeenkomst werkgroep Beleidsvragen 22 mei
1969; Rodaf il, ACR V.

(258) ldem,7 februari 1969; RodafiL ACR V.

lzss¡ Kroniek 1968/69, in: RJ 47 (1967-1 969), p.68.

(260) ln Rodaf ¡1, ACR V.

lzor¡ Wii conslateren geringe afwijkingen tussen de door het

bestuur genoemde aanlallen leerlingen en de cijfers die
wil hebben gevonden in de leerlingenlijsten (zie p. B4a).

ln het jaarboek is doorgaans niel duidelijk, of als tel-
datum het begin of het einde van het schooljaar ìs aan-
gehouden.
Onduidelijk is, waarom voorsuppletie op het pensiongeld

van seminaristen geen beroep meer wordt gedaan op
priesterstudiefonds e.d. lnkomsten uit dergelijke bronnen
komen in deze tiid aan de batenkant n¡et meer voor.

(262) Mondelinge mededeling van J.J. Slassen aan J. Offer-

mans, door laatstgenoemde schrifteliik vastgelegd in een

brief aan Stassen, d.d. 19 mei 1983 (kopie in ACR V).

çae¡ Huiskroniek vanaf 1 ianuari 1970, p.3. Deze kroniek is
privé-bezit van de huidige directeur van Rolduc, d¡e de

redactie onbeperkt inzage verschafte.

1zo+¡ Vgl. o.a. Limburgs Dagblad van 24 december 1969.

1z0s) Brief in bezit van J.J. Stassen.

lzoo; Mondelinge mededeling van J.J. Stassen aan de redac-
tieleden J. Offermans en A. Schoenmaeckers.

lzaz¡ Huiskroniek vanaf 1 januari 1970, pp. 13-14.

(268) Mgr. drs. P.J. van Odiik aan lr. W.P- Ieeuwlsse, voorzitter
bestuur gymnasium Rolduc, d.d. 2 september 1970;deze
brief is opgeborgen in de hierboven genoemde Huls-
kroniek bij p. 14.

(26s) Bestuur gymnasìum Rolduc aan mgr. drs. P.J. van Odiik,

d.d. B september 1970. Een kopie bevindt zich in de hier-
boven genoemde Huiskroniek.

¡zto¡ Briet J.J. Sfassen aan de ouders van de leerlingen, d.d.

december 1970. Een exemplaar van deze brief bevindt
zich in de Huiskroniek.

(271)De Huiskroniek (1 970, p. 77) vermeldt de namen van

W. Eijsink, J. Quaedvlieg, P.F.J. Hermesdorf en G. Bruins-
ma.

(2t2) Hu¡skton¡ek vanaf 1 januari 1970, pp. 45-46.

(273) ldem, p.96.
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GODSDIENST EN GEESTELIJKE VORMING

OP ROLDUC

ln leid ing

ln aanweztgheid van kerkelijke en wereldlijke
hoogwaardigheidsbekleders (bisschop, kanun-
niken, professoren van het groot-seminarie,

dekens, gouverneur, burgemeester) werd op 15

september 1946 het klein-seminarie Rolduc
plechtig geopend. Van de 422leerlingen, onder
wre meer dan 300 nieuweltngen, werd onwerkelijk
veel verwacht. Dat bleek b.v. uit de feestpredikatie
van mgr. dr. F. Feron, president van het groot-
seminarie Roermond en vicaris-generaal van het

bisdom:
"(. . . .) Ondanks de moeili.ike route echter dre voor ons ligt

heeft onze bisschop toch het "Duc in altum" uitgesproken'

Twee grote idealen staan de bisschop daarbij voor ogen: het

priesterschap, een sacramentum magnum, en ons geliefde

Limburg, gewond weliswaar, ook in de ziel, maar toch nog vol

geloof: blessé, mais debout.
De priester die hier gevormd wordt zal in dat gewonde

Limburg de geneesheer moeten zijn. Daarom moet hier de

synthese gevonden worden van de eigenschappen die dat

ideaal mogelijk maken. Er moet in dit huis heersen waarheids-

zin, heroisme, reinheid en jeugdige blijheid. Daarmede zal

bereikt worden, auspice deo, wat de bisschop bedoeld heeft

met deze omvorming"(1).

Enkele maanden tevoren had de bisschop van
Roermond, mgr. dr. J.H.G. Lemmens, in een her-

derlijke brief zijn bedoelingen met het nieuwe
klein-seminarie uiteengezet:
"(. . . .) nodig dat Gij U rekenschap geeft van twee dingen: ten

eerste het feit dat de geroepenen tot het H. Priesterschap

tenslotte maar gewone mensenkinderen zijn, met al de

gebreken en zwakheden, welke den mensch na de erfzonde

eigen zijn; ten tweede van het mysterie, dat de priester' die uit

deze onwaardige menschenkinderen gevormd moet worden,

werkelijk een "alter Christus", een andere Christus zal moeten

zijn, aan wien de zielen, ia in zekeren zin de eeuwigheid der

menschen moet kunnen worden toevertrouwd.

(. . .) Het gaat er tenslotteì vooral om heilige priesters te hebben,

priesters die het woord van Jezus verstaan en trachten te

beleven (. . .). De candidaten komen uit een wereld die

besmet is. Ook zij en de gezinnen waaruit zij voortkomen'

moesten leven ¡n een sfeer, die door gebrek aan eenvoud en

diepe Christelijkheid de vorming tot priester' moeilijker

maakt"(2)'

Tot welke conclus¡e de bisschop kwam is niet

moeilijk te raden: midden in de zondige naoorlog-
se wereld kunnen priesterroepingen niet meer

gedijen. Opvoeding in afgeslotenheid is de enige
remedie. Deze opvoeding moet diep godsdienstig
zijn en de jonge seminaristen moeten vanaf het

begin voldoen aan de hoogste normen.

Toekomstige pr¡esters moesten worden door-

drongen van hun grote verantwoordelijkheid later'

Hun godsdienstig leven moest zo snel mogelijk

op volwassen peil zijn. Bij hun wijding moesten
priesters "klaar" zijn, geestelijk en vooral gods-

dienstig volwassen mensen. ln de eerste jaren na

1946 is het geestelijk en religieus klimaat op

Rolduc bepaald door deze twee aspecten: vor-

ming in afgeslotenheid en zéér intense gods-

dienstige vorming. De laatste kreeg vooral gestalte

in talvan liturgische en godsdienstige bijeenkom-
sten. De vraag of een jongen in de puberteit dit

allemaal wel aankon werd niet of nauwelijks
gesteld.

Bij bestudering van het overtgens vrij schaarse
bronnenmateriaal ontkomt men niet aan de indruk

dat tot aan het einde van de jaren vijftig iedereen

tamelijk tevreden was met de in 1946 geschapen

situatie. Typisch voor Rolduc was die situatie

trouwens niet: ook op andere seminaries was het

windstil. Vrij plotseling echter ging het g¡sten: er

ontslonden discussies over de vorming en oplei-

ding tot priesler en kort na 1960 stond het vraag-

stuk internationaal in de belangstelling'

Wanneer de bisschop van Roermond, mgr. P.J.A.

Moors, in 1963 schrijft: "Ook in ons bisdom is de
priesteropleiding in discussie"(s) dan lijkt dat meer

dan enkel het constateren van een feit. Het houdt

de erkenning in dat een periode waarin vrijwel

alles vanzelfsprekend was tot het verleden

behoorde. Voor Moors was de priesteropleiding

evenzeer vooruerp van zorg als voor zijn voor-
ganger Lemmens;anders dan deze was hij echter

weinig geneigd om impulsieve beslissingen te

nemen en eigen gedachten en gevoelens voor de

hoogste wijsheid te houden. Moors had behoefte
aan adv¡es bij het uitzetten van een nieuwe koers:
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tot tweemaal toe stelde hij een commissie in met
het verzoek om op korte termijn rapport uit te
brengen over de wenselijke vorm van de priester_
opleiding(+), Tekenend voor de zakelijke instelling
van de bisschop is wel dat hij met name de tweede
commissie (die zich Klein-Seminarie Commissie
noemde) meteen al een aantal praktische vragen
voorlegde: Welke is de beste vooropleiding v-oor
toekomstige priesters? Wat moet er met Rolduc
gebeuren? Welke rol is er dan nog weggelegd
voor de bisschoppelijke colleges? e.d. (b).

De K/ern-Seminarie Commissle stelde reeds in
haar eerste vergadering dat zij de problemen
"meer principieel" wilde benaderen (6). Zij heeft dat
ook volgehouden, al is zij uiteraard niet aan de
praktische vragen van de bisschop voorbijgegaan.

Een van de priester-leden van de commissie, de
Heerlense kapelaan dr. F. Hennissen, stelde vast
dat veel priesters, zowel jongere als oudere, een
erg verkrampte indruk maakten en in affectief
opzicht bepaald niet tot volwassenheid waren
gerijpt. Weliswaar kwamen velen met een forse
dosis idealisme van het groot-seminarie, maar zij
stuitten spoedig op ongeinteresseerde en/of for-
malistische pastoors die het heilig vuur snel
doofden. Het duurde ook erg lang vóór de priester
eigen verantwoordelijkheden kreeg; als kapelaan
was hij volkomen rechteloos en wanneer hij ten_
slotte dan pastoor werd was hij doorgaans min-
stens midden veertig. Sommigen waren dan reeds
uitgeblust en verlegden hun gehele belangstelling
naar eettafel, wijnfles en gewaagde mopjes. Ande-
ren trachtten alsnog met verbetenheid de idealen
uit hun jeugd te realiseren, onbegrepen door hun
collegae en ook door hun parochianen.

Hennissen waarschuwde wel dat hij met opzet
een somber beeld had geschetst en dat de situa-
tie niet overal zo zwarlwas als hij haar had voorge-
steld. Hij wilde échter uitdrukkelijk de aandacht
vestigen op verschijnselen die hem ernstig ver-
ontrustten om te voorkomen dat al te pijnlijke
kwesties buiten de discussie werden gehouden.

Een remedie was gemakkelijk te formuleren, maar
uitermate moeilijk te realiseren: de toekomstige
priester moest ruime ontplooiingskansen krijgen
en kunnen uitgroeien tot een intellectueel en
gevoelsmatig evenwichtig mens. Hel zorgzaam
beschutten tegen mogelijke boze wereldse in-
vloeden leek een fundamenteel ongeschikte me-
thode; de priester behoorde niet boven het gewo-
ne menselijk leven te staan en ook niet aan de

rand daarvan, maar er midden in (z).

Over de specifieke godsdienstige vorming van de
seminarist sprak de commissie slechts terloops.
Men kan haar conclusie samenvatten in de be-
knopte formulering:een andertype rnens is nodig.

ln dit hoofdstuk komt een aantalaspecten aan de
orde die van belang zijn geweest bij de groei van
de seminarist naar zijn ideaal: de liturgie in haar
rijke verscheidenheid, de geestelijke en gods-
dienstige vorming door biechtvader en geestelijk
leidsman, de godsdienstlessen, lichaamsbeleving
en seksualiteit en nog een aantal ondenruerpen.
Deze beschrijving begint met een facet dat niet
alleen in het leven van elke priester een centrale
plaats zou gaan innemen, maar dat ook in de
herinnering van vele oud-leerlingen. is blijven
voortleven: het liturgisch leven.

Liturgisch leven op Rolduc
ln de kwarteeuw die dit boek bestrijkt heeft zich
in de liturgische praktijk van de katholieke kerk
niet minder dan een omwenteling voltrokken.
Wie denkt aan een Hoogmis uit bijvoorbeeld het
midden van de jaren vijftig heeft onmiddellijk een
aantal associaties: verheven, gestileerd, Latijn,
wierook, kleurige en vaak kostbare gewaden,
gregoriaanse zang, mensen in eerbiedige aan-
dacht, vrees voor het Heilige (nimmer aànraken
van de H. Hostie), nauwelijks enige deelname van
de "beminde gelovigen" aan het H. Misoffer.

Het beeld van twintig jaar later is daaraan bijna
volkomen tegengesteld: volkstaal, sobere litur-
gische kleding, geen Latijnse gezangen maar
Nederlandse liederen (niet zelden van een van de
reformatorische kerkgenootschappen overgeno-
men) of zelfs "beatmissen", eenvoudige en directe
benadering van de "beste mensen,', rommelig,
geen spoor meer van vrees maar vele tekenen van
zich ontspannen voelen; montere tieners delen
onbekommerd brood en wijn uit.

Er is reden om stil te staan bij de vraag hoe het
liturgisch leven zich heeft ontwikkeld op Rolduc,
een klein-seminarie, een instelling waar jonge
mensen werden gevormd die later bij de vorm-
geving van de eredienst een centrale rol zouden
gaan spelen.

De dagorde van het schooljaar 1946/4T laat zien
dat men toen vooral zijn heilzocht in een veelheid
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van liturgische en godsdienstige oefeningen, Elke
dag werd ingezet met het morgengebed, gevolgd
door een meditatie. Daarna volgde de H. Mis.
ln de late namiddag, na de lessen, werd het
rozenhoedje gebeden in de kerk, bij de Lourdes-
grot of wandelend op de ijzeren weg. Om 21.00
uur werd de dag besloten met een avondgebed.
Op zondagen was de dagindeling wat anders:om
7.30 uur was er een stille H. Mis waarin men com-
municeerde. De plechtige hoogmis begon dan om
9.20 uur. Op zaterdagmiddag was er Lof en op
zondagmiddag Lof of er waren Vespers, in beide
gevallen voorafgegaan door het rozenkrans-
gebed.

Tot aan het einde van de jaren vijftig werden er
weliswaar enkele wijzigingen aangebracht (met
de meditatie werd wat geschoven, het gezamen-
lijk bidden van het rozenhoedje werd tot enkele
dagen beperkt), maar in grote lijnen bleef de
plaats van de liturgie in de dagorde ongewijzigd.
Rond 1960 werden belangrijker veranderingen
zichtbaar: het aantal liturgische vieringen werd
duidelijk kleiner. Als eerste verviel de afzonderlijke
stille H. Mis op zondag. Aanvankelijk was zij ver-
plicht; eerst werd zij nu facultatief en in 1959 ver-
dween ze definitief. ln 1960 kwamen er gedurende
de vastentijd op woensdag en zaterdag geschei-
den Misvieringen voor de hogere en de lagere
klassen; twee jaar later werd deze differentiatie
permanent. lngrijpend - en voor vele generaties
Rolduciens nauwelijks voorstelbaar -was de op 30
november 1964 genomen beslissing om de ver-
plichting tot het dagelijks bijwonen van de H. Mis
af te schaffen. Over bleef alleen de gezamenlijke
zondagse hoogmis en een gelezen H. Mis op
donderdag. Verder was er één keer per week een
klassemis en op de overige dagen kon men zijn
tijd ook in de studiezaal doorbrengen. Aan het
eind van de jaren zestig, kort voor de sluiting van
het internaat, kwam ook de wekelijkse klassemis
te vervallen; de belangstelling hiervoor bleek snel
dalende.

Ook het Lof moest het ontgelden, Aanvankelijk
werd dit traditioneel en doorgaans zonder bijzon-
dçre plechtigheid gehouden. ln de late jaren vijftig
kregen de Rolduciens zelf een aandeel in de vorm-
geving van het zaterdagse Lof; aan het begin van
de jaren zestig werd het verzorgd door de hogere
klassen; bij toerbeurt lV, V en Vl gym. Enkele
jaren nadien was ook het Lof geschiedenis
geworden.

De kerkelijke hoogtijdagen - en dat waren er niet

weinig - gingen niet voorbij zonder een speciale
kerkelijke viering die plechtiger was dan anders.
Door heel het schþoljaar heen nam de Maria-
verering een belangrijke plaats in: naast het dage-
lijks bidden van de rozenkrans vierde men elke
eerste zondag van de maand als Rozenkrans-
zondag. De maand mei, Mariamaand bij uitstek,
werd uitbundig gevierd met rozenkransgebed en
bloemenhulde. De bekroning vormde de "toe-
wijding aan de H. Maagd". Het feest van Maria
Onbevlekte Ontvangenis op B december werd
zelfs belangrijk genoeg geacht om er eentriduum
aan te verbinden dat doorgaans in het teken van
de kuisheid stond. Ook andere gelegenheden dan
Mariafeesten greep men aan om liturgisch goed
voor de dag te komen: het feest van het H. Hart in
juni (met de Akte van Toewijding), de dankzegging
bij gelegenheid van het einde van het kerkelijk jaar
(met Ie Deum en processie), de processie op de
Kruisdagen voor Hemelvaartsdag, Sacraments-
dag, Missiezondag (een enkele keer aanleiding
voor een H. Mis volgens de Byzantijnse ritus),
Sint Katrien (25 november, de feestdag van de
filosofen die dan heel de liturgie verzorgden) en
de verjaardag van de pauskeuze.

Het hoogtepunt vormde echter ongetwijfeld de
voorbereiding op het Paasfeest. De voorbereiding
hierop begon - evenals in de parochiekerken - al
tijdig; vanaf de eerste zondag van de vasten wer-
den er elke zondagnamiddag de'zgn. liidens-
meditaties gegeven: langere preken waarin het
lijden van Jezus werd verteld, becommentarieerd
en voorzien van conclusies voor het dagelijks
leven. Vaak werden de lijdensmeditaties om-
kaderd door meerstemmige liederen, b.v. het in-
drukwekkende 'Popule Meus van Da Palestrina.
Vele jaren lang werden de lijdensmeditaties bij
toerbeurt door de leraren gehouden aan de hand
van onderwerpen die door de toenmalige presi-
dent van Rolduc, mgr. drs, H.J. van der MÜhlen,
ware n o p geg eve n. N ad erhan d werd e n zil v erzorgd
door een of twee leraren die hun eigen keuze
maakten. Omdat toen ook voor de lijdensmedita-
ties vooral de beste predikanten werden aange-
zocht kwam dat het niveau bepaald ten goede.

De plechtigheden van de Goede Week begonnen
op Palmzondag met de Palmwijding, aanvanke-
lijk in de kerk, later ook wel op het voorplein of op
het bordes van de cour. Tijdens de daarop volgen-
de hoogmis in de kerk werd de Mattheuspassie
van de oud-leraar Bernard Pothast (1824-1904)
ten gehore gebracht, voor vrijwel iedere Rolducien
een onuitwisbare herinnering (8).Op Witte Donder-

B9



f

*.-- gr¡q¡rr: ..t.À



dag en Goede Vrijdag vulde de Rolducse ge-
meenschap de kerk om er deel te nemen aan de
liturgie, in aanbidding neer te knielen en het Iijden
en sterven van Jezus Christus te gedenken. Tot en
met 1953 was er ook op Paaszaterdag nog een
(zeer vroege) ochtenddienst; in verband met de
liturgiehervorming kwam deze dienst nadien te
vervallen.

Een opmerkelijk punt in het liturgisch leven op
Rolduc was ook dat jaarlijks op Passiezondag, de
dag na de Priesterwijding, één van de neomisten
van het bisdom zijn eerste H. Mis op Rolduc kwam
opdragen. Hel ging hier om méér dan enkel een
liturgische viering; het confronteerde de Rolducten
ook mel iemand die het ideaal nu had bereikt (de

oudere leerlingen hadden de neomist in het alge-
meen nog als "gewone jongen" gekend). ln dit
kader moet men ook het later gegroeide gebruik
zien om de leerlingen van Vl gym de priesterwij-
ding in de Roermondse kathedraal te laten bij-
wonen.

Wie de mémoires leesl van een aantal Rolduciens
stuit op één overeenkomst: algemene waardering
voor en dankbare herinneringen aan de liturgische
plechtigheden op kerkelijke hoogtijdagen.
"(....) Wel heb ik goede herinneringen aan kerkelijke hoogtij-
dagen. Misschien waren in ie gevoel ook wel niet in de eerste
plaats de hoogtijdagen zell van zo groot belang maar ont-
leende je veel meer aan de voorbereiding erop. De Advenl
bijvoorbeeld had een sfeer die ik nu nog gemakkelijk in mijn
herinnering kan terugroepen. Voorbereiding, verwachting,
uitzien naar . . . Uitzien naar over enkele weken, dagen, als die
ellendige proefwerktijd voorbij is, als je naar huis kunt, naar
de kerstboom, de gezelligheid, de vacantie.

Maar, toch óók religieuze verwachting, het joodse volk in

ballingschap en eìlende dat de Messias wacht, de Boodschap
van de Engel aan Maria - nu is het heel nabij. Je zág Jozef en

Maria opgaan naar Bethlehem, je liep als het ware naasÏ hen

mee (. . .).

De Goede Week, een ernstige en donkere ti.¡d door de proef-

werken (composities) maar ook - en ik vrees in deze volgorde -

door het lijden van de Heer dat in lijdensmeditaties breed werd
uitgesponnen. Op Witte Donderdag was je erbij in de zaal van
het Laatste Avondmaal. Vandaar volgde je ìn gedachten het

lijdensverhaal haast van uur tot uur op de voet: nu is Hij in de
Hof van Olijven, nu gevangen, nu staat Hij terecht en - op
Goede Vrildag lussen twaalf en drie - nu hangt Hij aan het

kruis; were you there when they crucified my Lord? lkwel,
ieder jaar" (e).

De sfeer van dergelijke dagen en jaargetijden
werd sterk bepaald door de liturgische muziek:
"(. . . .) Als het koor het Ad te levavi tnzeIIe, als we het Borale
Coeli zongen of Venez, divin Messie, dan wás het Advent.
Een dergelijke gevoelswaarde hadden biJvoorbeeld ook
gezangen als het Viri Galilei van Hemelvaarl, Ven¡ Sancle

Splrltus (de Pinkstersequens) en Lamentationes (Klaag-

zangen) van de Donkere Metten in de Goede Week en de

Mattheuspassie van Bach die we soms beluisterden in de aula
en - als je geluk had - op Palmzondag door de radio vanuit het

Concertgebouw bij een welwillende leraar op de kamer ( .) (r0).

Over de liturgie op hoge feestdagen merkt een

Rolducien op:
"De vierrngen waren zeer warm en luisterrijk, ingeleid door

feestelijk klokgelui. Tien misdienaars, Ìe weten vier wierokers,

twee scheepjesdragers en vier kaarsendragers. Felix Rutten

schreef al: "Wie op Rolduc niet heeft zien wieroken heeft nooit

zien wieroken" (t1).

Ook buitenstaanders kwamen onder de indruk
van de verzorgde liturgie op Rolduc; zo getuigde
de grote acleur en regisseur Albert van Dalsum,
die enkele keren een plechtige hoogmis bijwoon-
de, van zijn oprechte en grote bewondering voor
deze "perfecte regie".

Zijn de herinneringen aan de feestelijke vieringen
unaniem positief, er valt, blijkens de herinneringen
van Rolduciens, op de liturgie van alledag wel
waÌ af te dingen:
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"(. . .) Aan de gewone liturgie van alledag heb ik doorgaans
niet veel onlleend. lk durf dat na zoveel jaren wel te bekennen.
lk meen me te herinneren dat ik's morgens zo vroeg - een uur
of zes - vooral leed aan een overmaat aan slaap. Meeslal was
er wel iets van een vaag gevoel van schuld en onvrede, dat
ik niet in staat was zoals de anderen (?) van de dagelijkse
Mis en Communie datgene te maken wat ons in meditatie,
lectuur en godsdrenstles als heerlijk en bereikbaar ideaal
werd voorgehouden" (r2).

Niet over alle aspecten van het liturgisch leven
heerste dus tevredenheid. De preek was onbe-
twistbaar een problematisch punt, voor degenen
die er naar moesten luisteren, maar niet in de
laatste plaats voor degene die de predikatie moest
houden. Elke zondag tijdens de hoogmis en tij-
dens de hoogmis op bijzondere feestdagen werd
er gepreekt. De leraren verrichtten hun preekbeurt
via een roulatiesysteem; goede predikanten,
minder goede en hele of halve mislukkingen wis-
selden elkaar zodoende af. Als goede predikanten
golden o.a. de leraren drs. J.H.J. Bohnen, drs.
V.J.H. Hermens, G.P.J. Hommes, dr. M.J. Buck en dr.
J.M. Gijsen. Voor menig leraar was de preek een
ware beproeving, niet in de laatste plaats omdat
de leerlingen 's mans moeizame worsteling op de
preekstoel met on m iske n baar leedvermaak gade-
sloegen. Meestal was het niveau van de preek niet
erg hoog. Een van de Rolduciens vat zijn herinne-
ring aldus bondig samen: "De zondagse preek
heb ik doorgaans ervaren als een hinderlijke
onderbreking van de liturgie" (rs).

De Rolducien onderging de liturgie overigens niet
louter passief. Hij was verplicht om bijtoerbeurt te
"dienen" bij een van de leraren die 's ochtends
tijdens de communauteitsmis of de ochtendstudie
(dat hing er van af of de leraar al dan niet matineus
was) een private H. Mis lazen aan een van de vele
zijaltaren in de kerk. Sommigen waren actief als lid
van het misdienaarsgilde, anderen hoorden bij het
zangkoor dat een hoogst belangrijk aandeel had
in het slagen van de liturgievieringen. Enkele
muzikaal zeer begaafde leerlingen vervulden de
functie van organist - behalve op zon- en hoge
feestdagen: dan werd het koninklijk instrument
bespeeld door vader Piene en later zoon Nico
Zeyen.

Een heel speciale zorg en verantwoordelijkheid
voor de liturgie hadden de kosters. Daarvan waren
er drie, tot 1963 twee filosofen en één leerling van
het gymnasium, nadien drie gymnasiasten. De
kostersfunctie was zéér gewild. Zij bood niet
alleen gelegenheid tot dagelijkse actieve be-
moeienis met het Heilige, maar ook een aantal
voordelen van lagere maar daarom niet minder
aantrekkelijke orde: kosters waren vooral 's och-

tends minder strak ingesnoerd door de dagorde,
er waren geregeld uitstapjes, tractaties bij leraren
op de kamer enz.

Tot nu toe zijn er in deze paragraaf over het litur-
gisch leven weinig zaken aan de orde geweest
waarmee de "vrome-leek-midden-in-de-wereld"
niet óók werd geconfronteerd. De liturgie van alle-
dag was ook in de parochies niet bijster inspire-
rend en op kerkelijke hoogtijdagen kon men ook
in vele parochies stijlvolle plechtigheden bijwo-
nen, zeker wanneer de pastoor een fijn ontwikkeld
gevoel had voor liturgie en kon beschikken over
een goed zangkoor. Tenslotte geschiedde ook de
bediening van Gods woord in de parochies niet op
een constant hoog niveau.

Ter afsluiting van deze paragraal zal aandacht
worden besteed aan enkele ondenruerpen die
weliswaar niet exclusief zijn voor Rolduc, maar
waarmee de normale kerkgangertoch in aanzien-
lijk mindere mate in aanraking kwam. Dat geldt
voor het verschijnsel meditatie, de jaarlijkse bede-
vaart naar Leenhof/Schaesberg en de deelname
van Rolduc als eenheid aan de Sacraments-
processie in Kerkrade.

Een van de meest opvallende nieuwigheden die
in september 1946 werden ingevoerd was de
meditatie; zij werd gegeven in de verschillende
studiezalen, 's ochtends onmiddellijk na het op-
staan. Hoewel in de tweede helft van de hier
behandelde periode duidelijk waardering blijkt
voor de meditatie (t+) is zij, in het algemeen geno-
men, niet het succes geworden dat men er zich
van had voorgesteld. Enkele oud-leerlingen ver-
melden in hun mémoires dat deze ochtendlijke
meditaties voor hen een bron van verveling en van
slaperigheid waren. Een enkeling spreekt daarbij
respect uit voor de ijver en de kennelijk oprechte
pogingen van de leraren die de ondankbare taak
hadden in deze meditaties voor te gaan. Ook
onder de leraren bestond vanaf het begin veel
aarzeling (of meer dan alleen dat) over het nut en
de wenselijkheid van de meditatie in deze vorm,

Van afschaffen was er voorlopig geen sprake: het
journaalvermeldt bij 16 september 1947: "ln een
vergadering met de meditatoren deelt de presi-
dent mee dat Roermond wil dat dit jaar nog wordt
voortgegaan met de meditatie" 1ts¡, Als onder-
werpen werden opgegeven: de biecht, het smeek-
gebed, het reglement, apostelfiguren en het
Lucasevangelie.
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Twee dingen zijn hierbij opvallend. Allereerst was
het zo dat de bisschop zich blijkbaar tot in détails
liet informeren over de gang van zaken op Rolduc
en op grond daarvan zelf beslissingen nam
("Roermond wil"). Daarnaast springt meteen in het
oog dat bij de ondenverpen waarover moest
worden gemediteerd ook het reglement was op-
genomen. Triviale zaken als hbt reglement wer-
den in die dagen moeiteloos op een bovennatuur-
lijk en/of ethisch niveau getild. Simpele regle-
mentsovertredingen (stiekem roken, praten op de
slaapzaal) kregen aldus duidelijk een morele kleu-
ring en maakten ook deel uit van het dagelijkse
gewetensonderzoek en van de wekelijkse of
veertiendaagse biecht.

ln de loop van de jaren werd de meditatie geleide-
lijk teruggedrongen: aanvankelijk werd zij dage-
lijks gehouden, daarna werd zij slechts enkele
keren per week gezamenlijk gehouden en voor
het overige privatim, vervolgens twee avonden per
week onmiddellijk voor het slapen gaan en ten-
slotte verdween zij helemaal. ln de dagorde van
het schooljaar 1967/68 zien wij de meditatie voor
het eerst helemaal niet meer vermeld.

Een eerbiedwaardige traditie was de jaarlijkse
bedevaart naar Schaesberg. Zij vond voor het
eerst plaats op 13 mei 1856 (16) en werd slechts
tijdens de Tweede Wereldoorlog onderbroken, dat
wil zeggen vervangen door een wandeling naar de
Mariakapel in Kerkrade, gevolgd door een H. Mis
bij de Lourdesgrot in het bosquet. Niet geheel
duidelijk is waarom men deze bedevaart indertijd
heeft ingesteld; in de beschikbare litteratuurwordt
slechts gesproken van "dankbaarheid voor een
verkregen gunst", nader gespecificeerd wordt het
niet 1tz¡.

Wanneer de bedevaart zou plaatsvinden bleef tot
het laatst een verrasstng, al stond het vast dat men
op een door-de-weekse-dag in mei naar Schaes-
berg zou pelgrimeren. Vaak werd pas bij het

avondgebed daags tevoren bekend dat men de
volgende dag op weg zou gaan; aan het eind
werd dan het routelied Vers lÞutel de Marie
marchons avec amour ingezet met het bekende
refrein Donne, donne nous un beau iour. Soms
werd aan de bedevaart een gebedsintentie ver-
bonden b.v. in 1946 "een goede uitslag van de
Kamerverkiezingen die morgen gehouden zullen
worden" 1la¡.

De bedevaart begon 's ochtends met het zingen
van het routelied. Daarna wandelde men naar
Schaesberg, af en toe pauzerend bij een wegkruis
of een Mariakapelletje voor een stukje rozenkrans-
gebed. Wanneer men de kapel in Leenhof bij

Schaesberg had bereikt las de president daar - bij

uitzonderlijk mooi weer ook wel in de open lucht -

de H. Mis, onzichtbaar overigens voor de meeste
bedevaartgangers, die beurtelings Marialiederen
zongen en tientjes van de rozenkrans baden'
Daarna werden broodjes en limonade verstrekt en

aanvaardde men de terugtocht.

Dat laatste gebeurde per traditie doordat men

zich bij zijn klas voegde en zich in marsorde
opstelde. Men marcheerde terug naar Rolduc en

zong daarbij luide marsliederen. Op Rolduc kon

iedereen dan nog van een vrije middag genieten,

die doorgaans werd gevuld met een voetbal-
wedstrijd.

Ook aan deze traditie werd aan het eind van de
jaren vijftig geknaagd: in 1959 reisde men vanuit
Schaesberg per bus door naar de lntercollegiale
in Sittard. Omdat besloten werd dat de harmonie
voortaan ieder jaar naar de voetbal-intercollegiale
zou gaan en men de "Schaesbergdag" liet samen-
vallen met de lntercollegiale was het afgelopen
met het kranig marcheren.

De chroniqueur van het ßo/ducs Jaarboek had
daar zo zijn eigen gedachten over:

"(. . .) Maar meer onbegrijpelilk en uw veronlwaardiging alleszins

rechlvaardigend is het dat men niet meer marcheert, in formatie,

klasgewijs, zingend van tarietata, en dat men de triomfantelijke

overwinning op pijn en vermoeidheid nìet meer viert met een

fier défilé voor het courbordes. Waar blijft het decorum, als de

medelijdende voorbrijganger zich moet afuragen wie toch dat

kluitje jongetjes zijn dai daar bestoft, slepend gerekt naar het

hok, met jasjes aan en langoureus het voorplein opsloft?
Dit antimilitarisme gaat vooruaar te vea' (te).

De traditre was niet meer te redden. ln 1961 begon
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men zich af te vragen of er aan de bedevaart niet
een andere vorm moest worden gegeven. Men
dacht daarbij concreet aan de Pax Christi-bedetoch-
ten, zoals die toen door de jeugd zo werden gewaaÊ
deerd. Gesprek en gebed wisselden elkaar daarbij
af. ln 1962 werd een nieuw bedevaartslied geintro-
duceerd (Tout au long des longues, longues plaÌnes
van Aimé Duval) en in I964 bleek dat de Pax Christi-
sfeer het had gewonnen, althans voor de leerlingen
van Vl gym. ln 1965 kwam een einde aan een traditie
van méér dan een eeuw. Het jaar daarna werd een
voettocht in Pax Christi-stijl gemaakt naar Aken.
Het laatste Rolducs Jaarboek (1967/69) vermeldt
voor de maand mei niets meer, geen bedevaaft naar
Schaesberg en ook geen alternatief.

Op zondag 23 juni 1946 werd een oude traditie her-
steld, die enkele jaren was onderbroken in verband
met een door de Duitse bezetter uitgevaardigd
processieverbod: de Kerkraadse Sacramentspro-
cess/re deed Rolduc weer aan. Na een stille H. Mis op
het voorplein van Rolduc trokken leraren en leer-
lingen mee in de stoet naar het eindpunt, de deke-
nale kerk van de H. Lambertus. Veertien jaar later,
in 1960, stond de kerktoren van Rolduc in de stei-
gers; het lezen van de H. Mis op het voorplein was
daardoor niet mogelijk en de processie ging volgens
een andere roule. Zij zou in de hier beschreven
periode niet meer op Rolduc terugkeren (het ge-
bruik werd hersteld in 1977), maar de Rolduciens
trokken nog wel mee in de stoet. ln 1965 werd be-
sloten dat voortaan alleen het Rolducse zangkoor
nog medewerking zou verlenen.

Over de wijze waarop de processie werd beleefd
zijn de gegevens buitengewoon schaars; de jaar-
boeken maken er plichtmatig melding van, in de
mémoires van de oud-Rolduciens wordt er nauwe-
lijks over gerept, al zal de Kerkraadse fluitist die bij
het betreden van het voorplein het Lève Rolduc
speelde in veler herinnering zijn blijven voorfleven.

De processie werd steeds gehouden op de zondag
onder het octaaf van Sacramentsdag, in de vroege
zomer; wanneer zij geen doorgang kon vinden in
verband met de weersomstandigheden werd zij
vervangen door een rondgang met het Allerheiligste
door de kruisgangen van Rolduc. Om 9 uur in de
ochtend kwam de processie te Rolducaan;tenruijl de
mensen nog de poort binnenstroomden werd al be-
gonnen met de H. Mis aan het speciaal daarvoor
opgezette rustaltaar. Na deze H. Mis werd de terug-
tocht naar Kerkrade ingezet, die werd opgeluisterd
door meerstemmige gezangen van het Rolducse
zangkoor, later ook door de harmonie. ln de St. Lam-

bertuskerk vond dan de slotplechtigheid plaats en
daarna trokken de leerlingen naar Rolduc terug, met
uitzondering van de misdienaars, de leden van het
zangkoor en later ook de leden van de harmonie;
zij werden in de tuin van het Hubertushuis op bier
getracteerd.

Zoals bij zoveel doorde traditie geheiligde liturgische
en paraliturgische gebruiken ontstond ook over het
deelnemen aan de Kerkraadse sacramentsproces-
sie aan het eind van de jaren vijftig discussie over
de vraag of deze traditie nog wel moest worden ge-
handhaafd:
"De laatste jaren zijn er alhier hoe langer hoe meer stemmen
gerezen tegen de oude traditie dat Rolduc wordt ingeschakeld
in de processie der hoofdparochie. De oprichling van de nieuwe
parochie in het Rolduckerveld brengt ons nog verder van
St. Lambertus af; men somt de voordelen op van een parochiële
processie. Genoemde personen vinden het tevens niet in over-
eenstemming met de geest van de processie en van de H. Mis,
dat tijdens de rustpauze misdienaars en zangers en leden van
de harmonie elders in ons huis ravotten of een versterking
nemen. Omdat zij het echter een opsluiting in eigen kring achten
als Rolduc zich zou bepalen tot een processie op eigen domein
stellen zij voor, dat heren en studenten zullen deelnemen aan de
processie van pasloor Mainz (. .)" (zq

Tenslotte vond men een middenweg: men bleef
deelnemen aan de dekenale processie maar sloot
zich daarbij pas op een vrij laat tijdstip aan, waardoor
de duur van de processie voor de Rolduciens aan-
merkelijk werd bekort. De ruime aandacht die de
chroniqueur van het jaarboek aan deze kwestie
schenkt wijst er op dat het wel of niet 'deelnemen
aan de Kerkraadse processie een belangrijker punt
werd geacht dan men in 1983 geneigd zou zijnle
denken. ln '1963 bleek opnieuw sprake van weer-
stand tegen deelname, ditmaal vooral van de kant
van de leerlingen, die het erg onaangenaam vonden
tijdens de route door de straten van Kerkrade zo te
worden bekeken. De chroniqueur dreef er nog goed-
moedig de spot mee:
"Chronicus kan het vermoeden niet van zich afzetlen dat het
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onbehaaglijke van het viderl ruimschoots vergoed wordt door
het aangename van het vtdere.Zell dooromstandigheden langs
de route terechlgekomen heeft hij de weidende blikken opge-
merkt, sommige gecamoufleerd achter een zonnebril. En hìj

kan u eerlijk verzekeren dat zij niet hem hebben gegolden" 1zt¡.

Een jaar later was die goedmoedigheid verdwenen.
Ook de chroniqueur, een van de leraren, had er nu
blijkbaar genoeg van. Wat bits klinkt het:
"Processie in Kerkrade. Wij trekken mee zoals wij dat al laren
doen. Misschien wel wat onwillig, omdat wij er hoe langer hoe
minder het nul van inzien" 1zz;.

Wéér een jaar later, rn 1965, kan ook deze traditie
in de reliekenkist worden gelegd: Rolduc deed niet
meer mee.
"Wel verleent hel zangkoor nog zijn medewerking door bij het
kruisbeeld op de Holz enkele religieuze moletlen le zingen. De
harmonie begeeft zich voor haar verlate uitgangsdag naar
Schwammenauel aan de Rursee" 1zs¡.

Geestelijke vorrning oP Rolduc

Het ligt voor de hand dat op een kletn-seminarie
veelaandacht is besteed aan geestelijke en gods-
dienstige vorming. Uiteraard heeft een aantal
zaken waarover reeds werd gesproken op menig-
een vormend gewerkt; dat geldt vooral voor de
viering van de liturgie op Rolduc. Het grootste deel
van de geestelijke vorming vond echter niet in de
kerk plaats, maar tijdens godsdienstlessen, retrai-
tes en vooral op de kamers van de leraren die
waren belast met de geestelijke leiding van de
Rolduciens. ln deze paragraaf komen eerst enkele
ondenruerpen aan de orde waarmee de leerling
tijdens het Rolducse leven van alledag werd ge-

conf ronteerd; daarna wordt aandacht besteed aan
zaken die meer aan de rand van dat dagelijks
leven stonden zoals de retraites, de zorg van de
Rolducse overheid voor het gedrag van de Roldu-
cien tijdens de vacanties e.d.

Biechtpraktiik

Gedurende het grootste deel van de in dit boek
behandelde periode werd er door de Rolducse
overheid nauwlettend op toegezien dat geen van

de leerlingen verloren liep. Reeds kort na ziin aan-
komst op Rolduc werd aan de nieuweling ge-
vraagd of hij al een biechtvader had. Luidde het
antwoord ontkennend, dan werden hem enkele
namen gesuggereerd. Na enkele weken werd dan
opnieuw nagegaan of de betreffende jongen
"onder dak" was. Deze zorg van de overheid was
begrijpelijk: het werd terecht van groot belang
geacht dat de jongens bij een vertrouwd persoon
op aandacht en begrip konden rekenen wanneer
zij werden gekweld door opkomende geloofs-

twijfels, vragen over hun roeping, moeilijkheden
rond hun belevrng van de seksualiteit e.d.

De keuzemogelijkheden voor de leerling waren
overigens n iet on beperkt: jeugd ige leraren kregen
niet vanzelfsprekend jurisdictie (de bevoegdheid
tot biechthoren) en ook leraren met veel surveil-
lancetaken (b.v. de prefect en de onderprefect)
kwamen niet zo snel in aanmerking voor het
biechtvaderschap. Niettemin was de keuze be-
trekkelijk ruim: bij ongeveer een tiental leraren kon
men terecht. Bovendien was er op zaterdag steeds
een biechtvader van buiten Rolduc aanwezig,
aanvan kel ij k een pater Franciscaan, later ged uren-
de vele jaren de Kerkraadse aalmoezenier van
sociale werken H. Lumeij.

Sommige leraren waren zeer gezocht als biecht-
vader en hadden tientallen penitenten; er waren
er ook met slechts één biechteling. Het wisselen
van biechtvader was niet altijd probleemloos.
Wie als lZjarige voor een bepaalde biechtvader
had gekozen en op 16-jarige leeftijd meer heil van
een andervenvachtte kon rekenen op de moeilijke
vraag van de verlaten biechtvader: "Waarom kom
je niet meer bij mij?" Een antwoord geven op zulk
een vraag was op zichzell al niet gemakkelijk, het
werd nog pijnlijker wanneer die vraag werd ge-
steld door een leraar die een belangrijk vak
doceerde.

Wat betreft de inhoud van de biecht herinnertéén
van de mémoires-schrijvers zich:
"Eigenlìjk was er niet zoveel te biechten. Vergriipen tegen de
huistucht, gebrek aan studieijver e.d. riepen nauwelijks
schuldgevoelens op en waren eigenlijk ook geen biechtstof.
De biechtpraktijk omvatte veel gewone dagelìjkse dingen en

verder kwesties rond roeping en sexualiteit" (24).

Het biechten vond plaats op zaterdag tijdens de
eerste avondstudie en tot in het begin van de jaren

zestig ook elke ochtend gedurende de H. Mis. De

laatstgenoemde mogelijkheid werd geboden om
de leerlingen te behoeden voor een heiligschen-
nende communie na een eventueel ongelukje
's nachts. Men kon natuurlijk ook van de com-
muniebank wegblijven en een enkeling deed dat
ook wel eens demonstratief, maar het viel vrijwel
zeker op en gaf dan aanleiding tot opgetrokken
wenkbrauwen bij vrienden en klasgenoten.

Reeds in de jaren vijftig bood een aantal leraren
de mogelijkheid om op hun kamer le biechten in
plaats van in de biechtstoel in de kerk. Het karakter
van de biecht ging daardoor ook veranderen. ln de
plaats van het puntsgewijs opsommen van een
aantalzonden kwam nu een vertrouwelijk gesprek
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tussen biechtvader en biechteling, waarin geloofs-
zaken, de priesterroeping, de beleving van de sek-
sualiteit e.d. aan de orde konden komon, maar ook
'gewoner' zaken als contacten met ouders, met
vrienden, studiemoeilijkheden enz. De biecht-
vader was toen ook niet meer in de eerste plaats
de bedienaar van het Sacrament, maar werd
steeds meer de vertrouwde raadgever. Voor heel
wat leerlingen lijkt het regelmatige contact met
hun biechtvader heilzaam te zijn geweest, alzullen
er ook zijn met onprettige herinneringen aan over-
dreven bemoeizucht en opdringerigheid.

ln de tijd die is verstreken tussen 1946 en het
verschijnen van dit boek zijn de opvattingen op
slechts weinig terreinen zó veranderd als op dat
van de seksualiteit. Het plaatsen van een opmer-
king als deze mag gevaarlijk veel lijken op het in-
trappen van een open deur, bij hetgeen volgt dient
men zich rekenschap te geven van de stand van
de katholieke moraal in de hier behandelde perio-
de. Weliswaar heeft die moraal als grondslag de
liefde in God tot de naaste, maar "het morele be-
wustzijn van de doorsnee-katholiek was (en is?)
veren gd tot an gstval I i g hed e n en g ewetensconf I ic-
ten rond het sexuele" (25). ln het bekende boek van
Michelvan der Plas, Uit het rijke Roomsche Leven
(2.p., Ambo-boeken, 1963), zijn lal van voorbeel-
den te vinden die deze stelling illustreren. Het zou
echter bepaald onjuist zijn om te denken dat het
door Van der Plas beschreven klimaat door het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog drastisch
ging veranderen, dat er een nieuwe wind ging
waaien. lntegendeel, voorzover er al wijzigingen
waren opgetreden in de woelige jaren van de oor-
log, na 1 945 poogde men die weer snel ongedaan
te maken. Dat gold voor de politiek, voor de con-
tacten met "andersdenkenden", dat gold ook voor
de moraal.

Katholieken, gehuwd of ongehuwd, moesten
bovenal kuis en deugdzaam leven, zo werd te pas
en te onpas in woord en geschrift verklaard. Op-
merkelijk is daarbij overigens dat aanzienlijk meer
energie en drukinkt werden besteed aan het be-
strijden van de onkuisheid en de ondeugd dan
aan het positief beoefenen van de zo hoog ge-
roemde deugd. Overal immers lagen de bedrei-
gers van de kuisheid op de loer; dat gevaar moest
worden onderkend en bestreden.

Op Rolduc was het klimaat natuurlijk niet anders
dan in overig Nederland. Wat betreft de biecht-
vaders gold dan ook wat voor de biechtvaders
overal gold: met de katholieke moraal mocht niet

worden gespot, maar er waren rekkelijken en pre-
ciezen, priesters met een verkrampte en priesters
met een wat liberaler instelling.

Uiteraard was de seksualiteit een onderwerp dat
herhaaldelijk aan de orde kwam in biecht en gees-
telijk gesprek. Doorgaans vond het eerste gesprek
hierover plaats wanneer de biechtvader het mo-
ment gekomen achtte om zijn biechteling sek-
sueel voor te lichten. Klassiek geworden zijn de
woorden van de biechtvader dr. A.L,J. Deumens:
"Boyke, begin je nog geen snorte krijgen?" Bij een
bevestigend antwoord achtte Deumens de tijd
voor seksuele voorlichting rijp. Volgens de her-
inneringen van oud-leerlingen verliepen die ge-
sprekken in een wat geheimzinnige en merk-
waardige sfeer (kleine jongetjes werden uitgeno-
digd op Deumens'schoot plaats te nemen) waar-
bij weinig feitelijke informatie werd gegeven, maar
waarbij wel de indruk werd gewekt dat het bespro-
kene een hoogst gevaarlijke aangelegenheid was.
Een van de mémoires-schrijvers herinnert zich:
"De kern van de voorlichting van Boyke Dr. Deumens aan
althans mij was deze: het hebben en opvoeden van kinderen
eist van ouders zó veel opoffering dat God aan de geslachts-
daad een ontzettende jeuk verbonden heeft die heel erg ple-
zierig aandoet. Anders zou er bijna niemand aan beginnen',
/26\

Voor een ander was de voorlichting bron van ver-
wondering:
"De inhoud van zijn woorden sloeg mij als boerenzoon met
verbazing. lk kreeg de indruk dat alles wat met sexualiteit te
maken had een soort ziekte was waaraan je gemakkelijk te
gronde kon gaan. Allerleizaken die je tol dan toe gewoon had
gevonden en waarbij je nooit expliciet had stilgestaan, bleken
plols hoogst bedenkelijk Ie zijn" (27).

Een van de nadelige gevolgen van een zo ver-
krampte houding (in dit opzicht was Deumens wel
een gaaf exempel, maar geenszins de enige) was
een grote scrupulositeit bij de leerlingen. Die werd
nog aangewakkerd door het herhaaldelijk waar-
schuwen tegen gevaren voor "de deugd". Nader
gespecificeerd werd dit niet, maar ook zonder dat
wist iedereen wat er was bedoeld. Vlak voor de
vakantie waarschuwde de bisschop persoonlijk
tegen de talrijke gevaren die de zedelijke reinheid
van de seminarist konden bedreigen.

Heel in het bijzonder was de Rolducse overheid
bevreesd voor de zogenaamd e particuliere
vriendschap. Wat men hier nu precies onder dien-
de te verstaan werd nimmer uitgelegd, Het woord
homoseksualiteit werd zelden of nooit uitgespro-
ken, maar de angst ervoor was voortdurend aan-
wezig. Lange tijd met één vriend omgaan werd
hoogst bedenkelijk geacht, elke aandacht van een
oudere jongen voor een jongere was suspect. De
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verwarring bij de Rolduciens omtrent het begrip
particuliere vriendschap was vaak groot; iedereen
had wel enig idee in welke richting hij moest
denken, maar vrijwel niemand wist er het f ijne van.
"Nu weet ik dat daarmee relalies werden aangeduid met een
homo-erotische kleur. Toen waren voor mij de retraiteconfe-
renties over dit ondenverp nogal verwarrend, omdat ik er ten
hoogste een vaag gevoel van had wat er met particuliere
vriendschap bedoeld kon zijn.
En de paters verzuimden stelselmatig de hiervoor vereiste
informatie te verstrekken. Eén van hen heeft het geprobeerd,
zo herinner ik me. lk denk dat ik toen in 4 gymzal. Maar ook
hij kwam niet verder dan uitspraken als:
'echte vriendschap is mannelijk, stoer, recht-door-zee, zonder
flauwiteiten of kinderachtigheden. Particuliere vriendschap
is er, als je in de studie, in de kerk, in de recreatie voortdurend
naar elkaar moet kijken, als je elkaar van die kleffe briefjes
schrijft'.
lk had er bij-de-Heilige-Aloysius geen idee van wal kleffe

briefjes waren" (28).

Wanneer van de kant van de overheid tot particu-
liere vriendschap werd geconcludeerd werd er
soms hard ingegrepen. De vrienden kregen dan
het uitdrukkelijk verbod om zich nog in elkaars
nabijheid te bevinden. Dat was voor de betrokke-
nen al pijnlijk genoeg, maar de pijn is ongetwijfeld
verhevigd doordat in een betrekkelijk kleine ge-
meenschap een dergelijke maatregel niet geheim
kon blijven. Twee vrienden waren maandenlang
onafscherdelijk en dan plotseling

"(zag je) de één in de ene hoek van cour of speelzaal wat ver-
loren rondlopen en de ander in de andere. Je wist op een of
andere manier weì én niet waarom dat was. Wat moeten ze

zich, misschien jaren later nog, vernederd en gestigmatiseerd

hebben gevoeld" (2e).

Aan het einde van de jaren vijftig werd minder
intens en ook minder frequent gewaarschuwd
tegen de gevaren van de particuliere vriendschap.
Dat betekende overigens niet dat het fenomeen
uit het blikveld van de overheid was verdwenen:
op de slaapzalen vooral bleef strenge tucht ge-
handhaafd en bij tijd en wijle vonden scherpe con-
troles plaats.
Toen tijdens het schooljaar 1963/64 bleek dat er
sprake was van intieme seksuele contacten tus-
sen een aantal leerlingen werd er onmiddellijk
groot alarm geslagen. Bij de surveillanten, prefect

en onderprefect was hierover wel een en ander
bekend, maar men legde een houding van wijze
afstandelijkheid aan de dag en onthield zich van
ingrijpen met harde hand. Die tolerante houding
werd de prefecluur door een aantal andere, voor
het merendeel oudere, leraren niet in dank afge-
nomen (30).

Met een moeilijk te ontraadselen mengeling van
geheimzinnigheid en gebrek aan discretie werd
een grootscheeps onderzoek op touw gezet (in

het leerlingenjargon van d¡e dagen al snel de

"razzia" genoemd) waarbij niet steeds even fijn-
zinnig te werk werd gegaan. Het onderzoek leidde
tot de verwijdering van een niet onaanzienlijk aan-
tal leerlingen, vooral uit de middenklassen. Men,

was wel zo barmhartig om de leerlingen niet mid-
den in het schooljaar weg te zenden, maar hen het
jaar te laten uitdienen. Het maakte hun overgang
naar een ander gymnasium gemakkelijker, tenruijl

ook de reden van hun vertrek minderduidelijkwas
(na de grote vakantie kwamen er altijd wel leer-
lingen om de een of andere reden niet terug naar
Rolduc). Daarbij bleef het niet: onderprefect
F.L. Augustus, die "het zover had lalen komen" en

zich van derazzia nadrukkelijk had gedistantieerd,
kreeg een andere benoeming.

Hoezeer de angst voor het seksuele en de daaruit
voortvloeiende maatregelen de lezervan 1983 ook
kunnen verbazen, men dient te bedenken dat de
houding van katholiek Nederland (en niet enkel
daarvan!) tegenover seksualiteit een uiterst
schroomvallige was. Het lijdt dan ook geen twijfel
dat de meeste Nederlandse katholieken de Rol-
ducse voorzorgen en strafmaatregelen - wellicht
met uitzondering van de razzia, het was toen al
1964 - zouden hebben gebillijkt.

Godsdienstlessen

Aan de verzorging van de godsdienstlessen is op
Rolduc lange tijd weinig aandacht besteed, in

ieder geval aanzienlijk minder dan men van een
klei n-sem i n arie zou mog en venruachte n. De lesse n

werden aanvankelijk ook niet professioneel ge-
geven; vaak waren het 'resturen' die dienden om
heT programma van een bepaalde leraar'vol' te

maken.

Op de meeste mémoires-schrijvers hebben de
god sd ie nstlesse n wei n i g i nd ru k gemaakt; zij zwii-
gen erover of beperken zich tot een aantal kritische
kanttekeningen. Gedurende de eerste periode
vertoonde het godsdienstonderwijs ook weinig
kleur: de leraar gebruikte een schools boekje en

volgde dat slaafs of hij dicteerde ellenlange teks-
ten. ln later jaren werden ook wel artikelen uit Ie
Elfder Ure, De (nieuwe) Linie, G 3 of De Bazuin
voorgelezen, waarover nadien moest worden ge-
discussieerd. Als rustpunt tussen natuurkunde,
Livius en Engels was een dergelijke les zeker in

trek, maar inspiratie ging er bepaald niet van uit.

Rond 1960 ging daarin iets veranderen. ln de per-

soon van Buck ging voor het eerst een gepromo-
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veerd theoloog de godsdienstlessen verzorgen.
Buck maakte resoluut een einde aan de traditio-
nele schoolse methodiek en introduceerde mo-
derne hulpmiddelen, zowel technische (band-
recorder, film) als psychologische (de klas ver-
delen in discussiegroepjes, de leerlingen opdra-
gen om zelf gebeden en overuegingen te schrij-
ven of in litteratuur te zoeken). Welbewust zocht hij
aansluiting bij de belevingswereld van de jongens
en hij ging nimmer een ernstige discussie uit de
weg. Deze verjonging van de godsdienstles, zijn
ruime belangstelling voor alles wat de leerlingen
bezig hield en zijn beminnelijke persoonlijkheid
maakten hem in korte tijd tot een van de meest
populaire leraren van Rolduc. Althans bij de
jongens; door een aantal collegae werd zijn onbe-
kommerd optreden met kritische zorg gevolgd.Zijn
benoem i n g tot vice-rector van het E uropa-Sem i na-
rie te Meerssen in '1963 werd in de kring van de
laatsten dan ook met opluchting ontvangen.

Ook Gijsen bewandelde in zijn godsdienstlessen
geen platgetreden paden. Tot zijn methode hoor-
de het schrijven van brieven aan de leerlingen van
de klas; die brieven waren bedoeld voor overue-
ging en later voor discussie in de klas. Gijsen stel-
de ook een methode op voor het geven van gods-
dienstlessen aan de hoogste klassen met als titel
Eccl esi a. Gesprekssf offe n voo r j o ngere n. Zijn lrac-
taat werd ondersteund door katernen met ge-
spreksstof van het vormingscentrum De Horstink.
Gijsens vaak piltige wijze van schrijven riep zowel
instemming als verzet op, maar zij zelle de leer-
lingen in ieder geval aan het denken en liet vrijwel
niemand onverschillig,

Uit de laatste periode van het internaat moet
H.P.L. Brouwers worden genoemd. Zijn godsdienst-
lessen, waarin veel aandacht werd geschonken
aan maatschappelijke problemen, zijn in de her-
innering van velen uit die laatste periode blijven
voortleven.

Mariacongregaties

De Mariacongregaties op Rolduc kenden een
lange geschiedenis: reeds in 1860 werd voor de
seminaristen de Congregatie van de Onbevlekte
Ontvangenis opgericht; op Tweede Kerstdag
1877 kwam er een afzonderlijke afdeling tot stand
voor niet-seminaristen (31).

Gedurende heel het bestaan van de Congregaties
bleef het doel: het leveren van een bijdrage aan de
godsdienstige en zedelijke vorming van de leer-
lingen.

Ongetwijfeld had de Mariacongregatie een nuttige
functie in de periode dat Rolduc een open kost-
school was, in meerderheid bevolkt door jongens
die niet de bedoeling hadden om priester te wor-
den. Toen Rolduc in 1946 exclusief klein-semina-
rie was geworden vroegen velen zich af of de con-
gregatie nog wel bestaansrecht had op een semi-
narie waar het dagelijks leven werd beheerst door
regels welke die van de congregatie evenaarden
of zelfs overtroffen.

Nu was het in 1946 nog betrekkelijk eenvoudig
wanneer men niet snel het antwoord wist op een
klemmende vraag: men legde het probleem aan
het hoogste gezag voor. Bisschop Lemmens, een
hartstochtelijk Mariavereerder, besliste resoluut:
natúúrlijk had de Mariacongregatie recht van be-
staan! De bisschop bepaalde zelfs dat alle leer-
lingen lid behoorden te zijn van de Mariacongre-
gatie (32).

Onder leiding van de directeur van het Algemeen
Secretariaat der Mariacongregaties, de Jezuiet
Paulussen, beraadden de directeuren van de con-
gregaties zich over een nieuwe opzet. Besloten
werd dat voortaan op de grote Mariafeesten alge-
mene vergaderingen van alle afdelingen werden
gehouden en dat er om de veertien dagen afde-
lingsgewijs in vrijere vorm zou worden vergaderd.
Er kwamen afdelingen voor de filosofen, voor Vl
gym (deze afdelingen werden in 1947 gecombi-
neerd, maar enkele jaren later weer gescheiden),
voor lV * V gym en voor lll gym. Organisatorisch
veranderde er niets:een van de leraren was direc-
teur en een van de leerlingen was prefect.

Een nieuwigheid was de oprichting van de Maria-
garde, bedoeld voor de leerlingen van ll gym en
de eerste gymmers van Groot Rolduc. De beteke-
nis hiervan werd als volgt toegelicht:
"De Mariagarde wil een voorbereiding zijn op de Mariacongre-
gatie. Daartoe is een proeftijd nodig. Heeft iemand de regels
van de Mariagarde gedurende minstens één jaar goed onder-
houden dan kan hij lid worden van de Mariacongregatie. Als
regels werden genomen: niet critiseren, niel kankeren, sportief
zijn; altijd oprecht en opgewekt zijn; voorkomend zijn voor
elkaar; wellevend zijn; ook onder de vacantie voor honderd
procent seminarist zijn; trouw de bijeenkomsten van de Maria-
garde bijwonen" (33).

Opvallend was dat de eerste afdeling, die van de
filosofen en de leerlingen van Vl gym, een strikler
kerkelijk karakter had dan de afdelingen van de
lagere klassen. Directeur van de eerste afdeling
was president Van der Mühlen, die voor zijn con-
ferenties jarenlang putte uit het werk van E.

Neubert S.M. Mon ldéal: Jésus fils de Marie.ln de
lagere klassen hield men zich met algemener on-
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denruerpen bezig. Een geliefkoosd thema was het
stichtend leven van een op jeugdige leeftijd onl-
slapen heilige: Joannes Berchmans, Guy de Font-
galland e.a. Ook tamelijk triviale zaken kwamen
aan de orde:
"Ons streven om het spreken van dialect door de week tegen
te gaan werd voortgezet. Daarnaast voerden we een groot-

scheepse actie ter bevordering van het spel op de cour, omdat
dit onmisbaar ìs voor een goede ontspanning" 1s+;.

ln de eerste na-oorlogse jaarboeken vindt nren vrij
uitvoerige verslagen over de Mariacongregaties;
na enkele jaren worden die verslagen korter en

tenslotte worden zij niet meer in het jaarboek op-
genomen. Dat is een veeg teken. Het wilde inder-
daad niet echt vlotten met de congregatie. ln het
jaarboek van 1956 werd dat ook ronduit toege-
geven:
"De M.C. heeft dus gewerkt, doch de directeuren zijn er zich

van bewust dat dit een moeizaam werken is geweest. Er is
gezocht naar een vorm die levensvatbaar zou kunnen zijn in
een seminarie. Doch ook in haar nieuwe vorm blijven er pro-

blemen bestaan waarvan wii er enkele willen aanstippen. Er is

vooreerst het probleem van de algemene verplichting. De

situatie te Rolduc is zÓ dat de jongens in naam vrij zijn om lid
te worden van de M.C. doch in feite zich verplicht voelen de

vergaderingen en masse bil te wonen. Toch is de M.C.

bedoeld als een kernbeweging van hen die iets meer willen
presteren in het geestelijk leven. Een tweede probleem is de
plaats en de zin van een M.C. in een seminarie. ls de congre-
gaiie in haar oude vorm niet overbodig in een seminarie, waar
de jeugd toch al zo veel geestelijk voedsel ontvangt bij lal van

andere gelegenheden. Wat de congregatie in haar nieuwe
vorm betreft: dreigt deze niet over te gaan in een zuivere

dispuul-bijeenkomst, wai toch ook niet de opzet kan zijn van

de M.C." 1ss¡.

Men aarzelde echter nog met het afschaffen en
poogde opnieuw een andere vorm te vinden: de
Mariacongregatie moest in het vervolg écht vrijwil-
lig zijn en beperkt blijven tot een kleine groep die
werkelijk iets meer wilde doen op geestelijk ge-
bied. De bijeenkomsten moesten korter zijn en

m¡nder frequent worden gehouden. Men dacht
aan bijeenkomsten op de vooravond van grote
kerkelijke feesten, de eerste vrijdagen en de
Mariafeesten; de jongens zelf zouden voor de
opzet van de bijeenkomst zorgen door teksten te
kiezen of samen te stellen en liederen uit te zoe-
ken.

ln deze nieuwe vorm kende de Mariacongregatie
gedurende de volgende jaren een beperkt succes.
Aan het begin van de jaren zestig verviel ook dit;
over bleef slechls de plechtige opneming in de
Congregatie. Daar deze gebeurtenis echter vol-
strekt ge'Ísoleerd stond in het Rolducse leven
maakte zij op de leerlingen geen blijvende indruk.
Aan de hand van de jaarboeken is niet na te gaan
wanneer de Mariacongregatie precies werd op-
geheven. Vast staat slechts dat zij vanaf ongeveer

1960 geen belangrijke rol meer speelde in het

leven van de Rolducien.

Retraite

Binnen het godsdienstig leven van het naoorlogse
Rolduc vormde de jaarlijkse retratte een markant
punt. Tot en met 1957 werd zij gehouden onmid-
dellijk na de grote vakantie, meteen aan het begin
van het schooljaar. Tijdens de retraite werden in

geconcentreerde vorm alle accenten gelegd die
verderop in het jaar de religieuze leefsfeer zouden
blijven kenmerken.

Nauw hiermee samenhangend was de nadrukke-
lijk aan de leerlingen voorgehouden gedachte van
een nieuw begin; het stof van een lange, in de
wereld doorgebrachte, vakantie werd afgeklopt.
ln een sfeer van bijna monaslieke ingetogenheid
en onthechting moesten bezinning en inkeer hun
kans krijgen en resulteren in hernieuwde en ferme
voornemens die vervolgens in praktijk werden
gebracht.

De retraite was geen specifieke seminarie-instel-
ling; doelstelling en scenario verschilden aan het

begin van de na-oorlogse periode nauwelijks van
die van vóór 1946 en vermoedelijk ook niet van
wat in retraitehuizen aan de'gewone leken'werd
aangeboden. Het eigene van de seminarieretraite
lag in de betrokkenheid van de behandelde onder-
werpen op het roepingsideaal. De geschiedenis
van de retratte op Rolduc zou dan ook eigenlijk
een analyse moeten bevatten van de conferenties
en predikaties van de retraitepaters. Helaas kon
het voor een dergelijke analyse noodzakelijke
materiaal niet worden achterhaald , zodal de hier-
navolgende beschrijving grotendeels zal zijn ge-
wijd aan de'buitenkant'van de retraite.

ln de jaren veertig en vijftig veranderde de retraite
op Rolduc nauwelijks van vorm; uit niets blijkt
trouwens dat die vorm ter discussie stond. De

retraite begon steeds daags na de grote vakantie,
op woensdagavond. Die dag was ingezet met een
plechtige hoogmis ter ere van de H. Geest en werd
verder doorgebracht met het uitpakken van de
koffers, de aanwijzing van de vaste plaatsen in de
kerk, studiezaal en eeizaal én de eerste les van
de klasseleraar (voorlezen van lesrooster e.d.).

ln de late namiddag, vóór hel souper, werd de
retraite dan geopend met een plechtig Lof.

De retraite duurde drie dagen. Elke dag werden
er conferenties gegeven; de leerlingen waren in
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vijf leeftijdsgroepen ingedeeld: Klein Rolduc, la-
gere klassen van Groot Rolduc, middenklassen,
hogere klassen en de filosofen. ,s Ochtends wer-
den ertwee conferenties gehouden, in de middag-
uren één. Tijdens de maaltijden vond aanvanke-
lijk op reciteertoon voorlezing plaats uit een stich-
telijk boek, bij voorkeur een heiligenleven. Ook de
leerlingen zelf werden geacht geestelijke lectuur
tot zich te nemen: de Vincentiusbibliotheek (so¡
was daartoe opengesteld, terwijl ook veel leraren
bereid waren om een geschikt boek uit te lenen.
De dag verliep zoveel mogelijk in stilzwijgen;
alleen tijdens de recreaties mocht worden gepraat.
Overdag, tussen de conferenties door, *"ì ut. g"-
legenheid om met de paters persoonlijk te spre-
ken of bij hen te biechten. Veelvuldig kerkbezoek
werd sterk aanbevolen. Vlak voor het diner vond
het gewetensonderzoek plaats; in de late namid-
dag werd er een Lof gehouden en het rozenhoedje
gebeden.

Op zaterdag, de laatste dag van de retraite, werd
tijdens het Lof een grote Mariapreek gehouden. De
apotheose vond echter plaats op zondagmorgen:
een plechtige hoogmis waarin alle priesterleraren,
in rochet, acte de présence gaven en die werd
besloten met de pauselijke zegen en een glorieus
Te Deum.

ln '1958 kwamen er enkele wijzigingen in de opzet
van de retraite: zij werd verplaatst naar begin
november, onmiddellijk na de herfstvakantie. Ook
werd zij niet meer zoals vroeger geleid door paters
Redemptoristen, maar door Franciscanen,'wier
persoonlijke aanpak en frisse preektrant" (sz) een
gunstig onthaal vonden. ln 1962 waren de Re-
demptoristen overigens weer terug; de reden van
deze wisseling werd niet meegedeeld. De klassie-
ke retraite was toen overigens reeds op haar
retour: zij werd voortaan niet meer voor heel
Rolduc tegelijk, maar per klas gehouden (de
overige klassen hadden dan gewoon les) en Vl
gym hield de retraite zelfs geheel buitenshuis.

De herinneringen van de Rolduciens aan de
retraite zijn nogal verschillend; er blijkt ook groot
verschil tussen de herinneringen aan retraites uit
het begin van de jaren vijftig en tien jaar later.
Uit de eerste periode herinnert iemand zich:
"Retraites hebben mij steeds doen verlangen naar de afslui-
tende Mariapreek op zalerdag. lk had steeds het gevoel dat de
predikers afkomstig waren van een andere planeet, waarnaar
ik geacht werd te streven, maar die mij reeél niet aanlokkelijk
voorkwam, aangezien men daar trachtte zelfs de meest inner-
lijke roerselen van de mensen te reglementeren', 1sa¡.

Vooralde moralistische inslag van de conferenties

bleef in de herinnering hangen:
"(. . .) speculeerden de predikers vaak op de ingeboren angst
van hun gehoor, vooral bij preken over de hel, waarbij ik
menigmaal een lichte solfergeur bespeurde. De schoonheid
van geloof en innerlijk leven is me in retraitepreken en confe_
renties nooil duidelijk geworden" (3s).

Essentieel was, na het schoon-schip-maken in de
biecht, het goede voornemen, geconcretiseerd in
één bepaald punt, het gaan werken aan één be-
paalde fout of ondeugd:
"(. . .) het zgn. relrailepuntje. Hel lag meestal in de sfeer van
"beter zijn voor anderen", "meer zorg voor het gebed" of
"minder aandacht voor slechte gedachten en begeerten,'.
ln ferte was hel relraitepunt doorgaans zó ruim dat het vrijwel
neerkwam op "mijn leven te beteren en niel meer te zon-
digen". lvleestal wist je binnen korle tijd ook nrel meer wat je
je bij de retratte ook weer had voorgenomen. Dal werd ook
pas het volgend jaar weer actueel, als de retraitepater van
dán informeerde wat ervan terechlgekomen was (. . .).
Eén pater heeft ons voorgerekend wat het resultaat zou zijn
wanneer wij erin zouden slagen via het retraitepunt telkenjare
één ondeugd definitief uit le roeien: volstrekle volmaaktheid
non multos post hoc annos" (43).

De afsluitende Mariapreek werd ervaren als een
opluchting na al die somberheid, maar een gevoel
van gelukzaligheid brak pas echt door op de
zondagmorgen, na de hoogmis met pauselijke
zegen en volle aflaat:
"lk weet nog wel dat je je daarna geheel schoon, klaar voor
de hemel (in geval van onverhoeds overlijden) en toegerust
voor een nieuw en beler jaar (in geval van gewoon doorleven)
voelde" 1+r¡.

Bij de wat jongere leerlingen roept de retraite veel
nuchterder herinneringen op, zo blijkt uit hun
mémoires; de retraite per klas had aantrekkelijke
kanten, maar die lagen allerminst op boven-
natuurlijk vlak:
"Van de retraites op de lagere klassen herinner ik me weinig.
ln dal vage beeld zie ik slechts de aardige kanten ervan, zoals:
vrij, andere dagorde dan de rest, ander (lekkerder) eten,
vreemde paters" (42).

Een ander schrijft:
"Elke klas had retraite op dagen waarop het Rolducse leven
voor de overigen gewoon doorging. Dat gaf wel een héél
prettig gevoel:je had een volslrekt eigen dagorde en zag met
leedvermaal< in de ogen (en een sigaret met nadrukkelijke
achteloosheid in de mond bevestigd) heel Rolduc minus je
eigen klas naar les of studie sjokken" 1+e¡.

Voor Vl gym werd vanaf 1963 de retraite buitens-
huis gehouden, aanvankelijk in het doorJezu jeten
geleide retraitehuis in Spaubeek, later ook wel in
kasteel Rijckholt. De herinneringen hieraan zijn
in het algemeen pos¡tief. ln hetzelfde jaar 1g63
gingen ook de eerste externen deelnemen aan de
retraites:
"Drt is zeker van invloed geweest op de thema's die ter
sprake kwamen. Voorzover ik me herinner lag bij ons meestal
het accent op het leren kennen van ieder individu uit de
groep" (44).

De geschiedenis van de retraite weerspiegelt de
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ontwikkeling van heel het godsdienstig leven op
Rolduc; die ontwikkeling is uiteraard niet los te
denken van de veranderingen in het religieuze
klimaat van de jaren veertig, vijftig en zestig. De

religieus-kerkelijke wereld zelf was veranderd en

Rolduc ging daarin - op enige afstand - mee. Er

ligt een wereld van verschiltussen het geforceerde
supernaturalisme van 1940 en het speelse huma-
nisme van 1970. Voor de een betekent dat de ver-
loedering van de traditionele retraite, voor de ander
het tenslotte moeizaam bereiken van een gezonde
godsd ienstig-pedagogische situatie.

Missievereniging

Dit hoofdstuk, dat is gewijd aan geestelijke en
godsdienstige vorming, zou onvolledig zijn wan-
neer geen aandacht zou worden besteed aan de
activiteiten van de Missievereniging, al dankte
deze haar bekendheid in de tweede helft van de
hier behandelde periode niet in de laatste plaats
aan een nuttige nevenfunctie als centrale voor
gebruikte stud ieboeken.

Ten tijde van de oprichting in 1 91 9 was dat anders.
Als doel van de vereniging werd vermeld: "het ver-
leenen van steun aan de missiën, voornamelijk
aan die in de Nederlandsche koloniën en aan de
Nederlandsche missionarissen" 1+s¡. Dat steunen
wilde men allereerst in materiële zin verstaan en
men bracht dat voornemen op koninklijke wijze
in praktijk: in 1922 kon de Missievereniging aan
verschillende missionarissen een totaalbedrag
van bijna fl. '1.500,- schenken, een voor die tijd
formidabele som gelds 1no). Aan het eind van de
jaren twintig nam de Missievereniging geleidelijk
het karakter aan dat zij tot in de eerste jaren na
de oorlog zou behouden: een soort dispuutgezel-
schap van in de missie gefnteresseerde leerling-
en. Tijdens de "gewone" vergaderingen leverden
de leerlingen zelf bijdragen in de vorm van lezing-
en waarover nadien werd gediscussieerd. Bij de
"buitengewone" vergaderingen, die enkele keren
per jaai plaatsvondén, werd vaak het woord ge/-

voerd door een gerepatrieerd missionaris of een
missiebisschop. Om de kennis van de Rolducieil
te verbreden en te verdiepen werden onder de
leden van de Missievereniging tijdschriften ver-
spreid en werd er een uitleenbibliotheek van
missieboeken opgericht. Al met al kan worden
gezegd dat de Missievereniging tot in de eerste
jaren na de oorlog een niet weg te denken plaats
innam in het Rolducse leven.

De verandering die de Missievereniging zou on-
dergaan aan het begin van de jaren vijftig was
geen gevolg van verflauwende aandacht bij de
leerlingen, maar zij werd veroorzaakl door een
ingrijpen van de Rolducse overheid. Toen mode-
rator J.A.E.J. Janssen in 1952 als zodanig werd op-
gevolgd door M.H. Berkels greep president Van

der Mühlen deze gelegenheid aan om het systeem
dat onder Janssen zo goed had gefunctioneerd
aan de kant te schuiven. Zellwerkzaamheid en
persoonlijke inzet van de leerlingen kostten nogal
wat tijd en dat ging maar ten koste van de studie,
zo oordeelde de president wiens woord wet was.
De Missievereniging verloor nu geleidelijk aan
betekenis en bleef tenslotte beperkt tot een kleine
groep van vurig belangstellenden.

De Rolducse gemeenschap merkte van haar
bestaan niet zo erg veel, op één belangrijke uit-
zondering na: de viering van Missiezondag. Op
deze dag stond de Missie werkelijk in het brand-
punt van de belangstelling: 's ochtends een
plechtige Hoogmis (soms zelfs een pontificale
H. Mis, opgedragen door een missiebisschop,
enkele keren ook een H. Mrs volgens de Slavisch-
Byzantijnse ritus), vóór het diner een serie lezingen
(al dan niet met lichtbeelden) of een forum en
's avonds een missiefilm. ln de Rolducse jaar-

cyclus was Missiezondag een belangrijk moment,
een van de weinige kerkelijke gebeurtenissen ook
waarvan het zinvolle karakter in de loop van de
jaren nauwelijks werd betwijfeld.

Achteraf kan men veronderstellen dat ook zonder
Van der Mühlens bovengenoemde ingreep de
betekenis van de Missievereniging in het midden
van de jaren zestig zou zijn verminderd. De
nieuwe opvattingen over Kerk, geloof en Missie
zouden het functioneren van de klassieke Missie-
vereniging zeker hebben aangetast. Daarbij komt
nog iets anders: tot diep in de jaren vijftig is heel
weinig aandacht besteed aan mogelijkheden tot
actieve reactie van de leerlingen. De avonden
verliepen meestal volgens een routineus patroon:

na de studiezaal begaf men zich naar speel- of
rookzaal en doodde de tijd met tafeltennis, kaarten
of praten. Een avondvergadering van de Missie-
vereniging was dan een welkome afwisseling.
Dat tijdens de vergaderingen mocht worden ge-
rookt maakte het bezoeken van een dergelijke
vergadering nog aantrekkelijker, De hobbyclubs,
die rond 1960 als paddestoelen uit de grond
rezen, zouden de Missievereniging vermoedelijk
een concurrentie hebben aangedaan waartegen
zij onvoldoende verweer had 1+1.
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De Rolducien en het leven
buiten Rolduc

De zorg van de Rolducse overheid voor de leer-
lingen strekte zich niet alleen uit tot de maanden
die zij op Rolduc doorbrachten. Gezien vanuit het
ideaal van bisschop Lemmens lag dat ook vol-
strekt voor de hand: wat in een sfeer van afge-
slotenheid zorgzaam was opgebouwd mocht niet
door de wufte geest van de wereld worden aan-
getast. Uiteraard hadden de leerlingen behoefte
aan een rustperiode en mocht ook het contact met
de ouders niet te veel schade lijden, maar: waak-
zaamheid was geboden want de gevaren waren
talrijk. De bisschop zelf scherpte dit de leerlingen
op de laatste dag van het schooljaar persoonlijk in.

Vanaf de oprichting van het klein-seminarie werd
jaarlijks, bij het toezenden van het rapport aan het
einde van het schooljaar, door de leiding van
Rolduc een brief aan de ouders gericht. Hierin
werd er op gewezen dat de seminarist - een toe-
komstig priester immers - tijdens zijn vakantie
een voorbeeld moest zijn in het gebedsleven en
trouwens in zijn vakantiehouding in het algemeen.
Voor veel dingen werd in de brief nogal vaag ge-
waarschuwd, andere dingen werden concreet ver-
meld: slechte lectuur moest worden vermeden,
bioscoopbezoek was niet toegestaan, kamperen
mocht alléén onder leiding van een priester,
zwemmen was uiterst twijfelachtig en gemengd
zwemmen volstrekt verwerpelijk, contacten met
het andere geslacht moesten tot het volstrekt
onvermijdelijke worden beperkt. Veelvuldig kerk-
bezoek was uiteraard vanzelfsprekend. Het was
allemaal erg duidelijk: heel veel was niet toege-
staan en wat wél was toegestaan werd voor-
geschreven.

Het vertrek van president Van der Mühlen in 1957
en de komst van zijn opvolger Moors betekende
een cesuur, overigens niet alleen in dit opzicht.
Moors had in mei 1958 de ouders van de Roldu-
ciens in c1e aula toegesproken en hen toegezegd
een brief te zullen schrijven bij het begin van de
vakantie.

De toonzetting van die brief was volstrekt anders
dan men tot dan toe gewend was: er was geen
sprake van dat de ouders werd voorgeschreven
hoe zij dienden te handelen, de preside nlverzocht
om medewerking. Reeds in de eerste alinea stelde
hij dat het "allerminst onze bedoeling is om met
de volgende richtlijnen in de rechten van de

ouders te treden". Hij wees er op dat de leer-
lingen na een periode van hard werken ontspan-
ning werkelijk nodig hadden. Uitgangspunt be-
hoorde te zijn dat de Rolducien mocht deel-
nemen aan alle vormen van ontspanning die voor
zijn leeftijd gezond en normaal waren.

Wat betreft het godsdienstige aspect ging de pre-
sident er van uit dat de leerlingen hun gewone
godsdienstige plichten regelmatig bleven vervul-
len, maar er bestond geen enkel bezwaar tegen
dat de ouders "zijn leeftijd en alle mogelijke uit-
zonderlijke omstandigheden die zich tijdens een
vakantie kunnen voordoen royaal in aanmerking"
namen. Met betrekking tot vroeger strikt verboden
vormen van vermaak (bioscoopbezoek, gemengd
zwemmen) gaf de president geen duidelijke richt-
lijnen, maar deed een beroep op het "voorzichtig
oordeel" van de ouders zelf. Vriendschappelijk
contact met niet-priesterstudenten uit de omge-
ving werd niet afgeraden, maar juist krachtig aan-
bevolen. De brief eindigde als volgt:
"Wij hebben ons in hel voorgaande tot enkele algemene
richtlijnen moeten beperken; de situatie ligt immers in ieder
gezin anders en bovendien verschillen de omslandigheden
voorstad oldorpzozeer datwij niet in bijzonderheden kunnen
afdalen. U zult begrepen hebben dal wij waakzaam en voor-
zichtig willen zijn bij de vorming van studenten die zich ten
doel hebben gesteld priester te worden. Kunnen wij U tildens
de vakantie nog met enige raad van diensl zijn, dan zijn wij
daartoe gaarne bereid. Doet U speciale ervaringen op waar-
van U meent, dat zij ons van nut kunnen zijn om Uw jongen
in de moeilijke periode van zijn ontwikkeling beter te begril-
pen, dan zijn wij U echt dankbaar als U ons deze wilt mede-
delen" 1aa¡.

Moors begreep ook dat het van groot belang was
wanneer het klein-seminarie goede contacten
onderhield met de parochiegeestelijkheid; vaak
bestond er slechts een formele band met de
parochiegeestelijkheid: de Rolducien was ver-
plicht om tijdens de vakantie zijn rapport door de
pastoor van zijn parochie te laten tekenen.
Mede oncler impuls van de priester-leraar H. Noter-
mans werden van 1958 tot en met 1961 contact-
dagen georganiseerd tussen het klein.seminarie
Rolduc en de diocesane parochiegeestelijkheid.

Op de eerste van die contactdagen, op 1B maart
1958, maakte de president de aanwezige pa-
rochiegeestelijkheid deelgenoot van zijn zorgen.
Allereerst waren er financiele problemen: de huis-
vesting der leerlingen, het onderhoud en de nood-
zakelijke vernieuwing van de gebouwen maakten
het kostencijfer zeer hoog. Hij verwachtte dat de
parochiegeestelijkheid de ouders te dezen op hun
verantwoordelijkheid zou wijzen i+s¡. Ook de recru-
tering baarde de president zorgen, zowel in kwan-
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titatief opzicht (voor een wijdingsklas van 25
priesters diende men een onderbouw te hebben
van 100 leerlingen in de laagste klas en dat cijfer
werd niet gehaald) als wat betreft het milieu waar-
uit de leerlingen kwamen: met name uit het aca-
demisch milieu kwamen slechts weintg jongens

naar Rolduc. Tijdens de discussie met de pa-

rochiegeestelijkheid werd als een van de oorzaken
hiervan gezien het feit dat vooral in intellectuele
kringen veel kritiek werd gehoord op de seminarie-
opleiding.

Die kritiek richtte zich vooral op de internaats-
opvoeding als een gevaar voor affectieve verar-
ming. De president ontkende dat gevaar niet en

wees op de bezwaren van een vorming in isole-
ment. Starre geslotenheid, een uitvloeisel van
vroegere opvattingen op pedagogisch gebred,

kon men enkel handhaven op straffe van een eng
en infantiel gevoelsleven op latere leeftijd' De

gewenste openheid zou er een moeten zijn naar

het gezin toe, de voedingsbodem van een ge-

zonde ontwikkeling van het gevoelsleven, én naar

de maatschappij in de verschillende vormen van

cultuur, arbeid en ontspanning waarin de jonge
mens met haar in contact kon treden:
"De ìeiding van Rolduc is er zich van bewust dat zij de eisen
van de moderne pedagogiek ten aanzien van de internaats-
opvoeding en die van de eigengeaarde geslotenheid van de
priesteropleiding tot een eenheid moet brengen. Een prudent

experimenteren zal de ideale oplossing moeten vinden.
Men zal priesters moeten vormen in een geslotenheid tot
mensen, die kunnen leven in de wereld van het goddelijke
en in een openheid tot de mensen, met een rijp gevoelsleven

om de mens van heden volwaardig te kunnen ontmoeten" (50).

Moors heeft zeker met de uitvoering van zijn voor-
nemen ernst gemaakt: in de korte perrode van zijn
presidentschap (1957-1959) werden veel veran-
deringen in gang gezet. Onder zijn opvolger
drs. H.L.W.J. Jochems zette die tendens zich,zijheT
wat voorzichtiger, voort. ln andere hoofdstukken
van dit boek wordt daarop ingegaan.

De gang der ontwikkelngen was echter niet
tegen te houden: de discussie over de wenselijk-
heid van een internaatsopvoeding voor priester-
sludenten groeide naar een conclusie. En die was
negatief. Het einde van Rolduc als exclusief klein-
seminarie was onafwendbaar: met ingang van het
studiejaar 1967/68 was Rolduc geen exclusief
klein-seminarie meer. Met een, gezien de verschij-
ning van dit boek, vooruitziende blik merkte de
chroniqueur van het laatste jaarboek op:
"Ooit zal wellicht een hisloricus de nu achter ons liggende
periode 1946/1967 kritisch doorlichten: de jaarboekenreeks

doet hem daarbij ongetwijfeld waardevol materiaal aan de
hand. Wij voor ons willen slechts constateren. Welnu, dan

zien wij dat de overgang naar het nieuwe Rolduc - Frankrijk
is al jaren aan zijn vijfde republiek toe - nauwelijks iemand
met weemoed vervult. Allang had men zien aankomen dat
het seminarie, in deze tijd van onzekerheid en twijfel, wegens
gebrek aan belangstelling gesloten zou moeten worden,
Al vormen priesterrecrutering en priesteropleiding levens-
grote problemen, duidelijk is intussen wel geworden dat aan
de oplossing daarvan een exclusief seminarie nog maar heel

weinig kan bijdragen. Andere wegen dienen gezocht" (5¡),
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NOTEN

(t) Kroniek van Rolduc 1946-1947, in: Rolducs Jaarboek
(voortaan geciteerd ats RJ) 27 (1947),p. 17.

(z) Brief waarin Z.H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van
Roermond, bekend maakt, dat Rotduc vanaf September
1946 officieel en uitsluitend klein seminarie zal zijn, in.
RJ 25-26 (1945-1946), pp.218-222.

(3) Mgr. Moors aan Mgr. drs. p. van Odijk, d.d. 26 febr. -1963,

ACR II,

(+) ln 1959 slelde de bisschop een eerste commissie in,
bestaande uit prof. dr. Ferd. Sassen, mgr. drs. p. van Odijk
en mr. F. op de Coul. De lweede commissie werd geínstal_
leerd op 1B maart 1963. Deze commissie bevatte naast de
priesters mgr. drs. P. van Odijk (voorzitter), dr. L. pelzer,
dr. F. Hennissen, mgr. K. Roncken en H. Mertens ook de
leken dr. F.C.J.C. Nuyens en mevr. drs. L.M.J. van pelt-
Gooskens.
Over de eerste commissie zijn wil slechts gebrekkig inge-
lichl; over de tweede commissie staat vrij veel materiaal
ter beschikking dankzij mevr. Van Pelt, lid van de commis-
sie, die haar dossier aan de redactiecommissie ler be-
schikking stelde. De redactrecommissie is haar daarvoor
veel dank verschuldigd.
De documenten worden geciteerd als 'dossier K/e¡n
SeminarieCommlssle". Zij bevinden zich in hetarchief van
de redactie (ACR), ll.

(5) Mgr. Moors aan Mgr. drs. P. van Odijk, d.d. 26 febr. 1963.
Dossier Klein-Seminarie Comntissie, ACR ll.

(o) Nofu/en vergadering 1B maart 796J dossier Klein
Seminarie Commissie, ACR ll.

(7) De verschijningsvorm van de prieste4 bijdrage voor de
vergadering van B april 1963. Dossier Klein Seminarie
Commissie, ACR ll.

1e) ln 1982 is van deze pass¡e een grammofoonplaal uilge-
bracht (nr. DA CAPO 7028). De passie wordt gezongen
door heÌ Mannenkoor St. Jozef, Kaalheide-Kerkrade en de
Schola Cantorum St, Caecilia, Holz Kerkrade, dirigent
H. Luesink.

(s) Herinneringen Offermang p. B, ACR lVa.
('o) /d. p.9.
(11) Her¡nner¡ngen Timmermang p. 9; ACR lVa.
(12) Her¡nner¡ngen Offermans, p. B; ACR lVa.
(13) Her¡nner¡ngen Reul, p. 1; ACR lVa.

(14) Verslag godsdienstcommissie, p. 2, ACR V,. De gods-
dienstcommissie werd in 1963 opgericht "om in onderling
beraad inzichten te verwerven in de godsdienstige situatie
op Rolduc, en wel inzichten, die een gezamenli.jk beleid
ten aanzien van de hier een rol spelende problemen kun-
nen voorbereiden, en zelfs mede vormen" (verslag, p. i).
De commissie besprak uitvoerig de resultaten van een
enquête die in juni 1 963 onderde leerlingenvan lV,VenVl
gym was gehouden.

1ts¡ Hel "journaal" was de met wisselende regelmaat bijge-
houden kroniek van de gebeurten¡ssen op Rolduc. Hel
vormde de rijkste bron voor de chroniqueur van het
Rolducs jaarboek. Een - niet volledige - collectie journaals
bevindt zich in het archief van Rolduc.

1to¡ Ferd. Sassen, Rolduc van 1843 tot 1943. Geschiedenis
ener eeuw, in: Rolduc 1843-1943, Kerkrade 194g, p. 51.

(17) M. Bessems S.M.M., Honderd jaar Schaesberg, in: RJ 36
(1956), p. 73.

(18) Kron¡ekvan Rolduc 1945-1946, in: RJ 25-26 (1 94S-1946),
p.144.

(1e) Kron¡ek schooljaar 1959-1960, in: RJ 40 (1 960), p. 2S.

¡zo¡ id., Þ.33. Bedoeld zijn niet de misdienaars en zangers van
Rolduc, maar uit Kerkrade; tijdens de rustpauze werden
hun verfrissingen aangeboden.

(zr) Kroniek'62/63, in: RJ 43 (1963), p. 50.
(22) Kron¡ek'63/64, in: RJ 44 (1964), p. 49.
(23) Kron¡ek'64/65, in: RJ 45 (1965), p. 50.
(24) Herìnner¡ngen Timmermans, p.10; ACR lVa.

1zs¡ Gerard van der Kroon, /n de woestijn van de moraal. Een
documentaire over de katholieke moraal in Nederland in
de jaren 1945-1965, Utrecht 1965, p. 9.

(26) Heilnner¡ngen Schlijper, p. 3; ACR lVa.
(27) Her¡nner¡ngen Lemmen, p. 4; ACR lVa.

(28) Herinner¡ngen Offermanq p. 9; ACR lVa.

('ze) ld., p. 10.

(30) Mondelinge mededeling L, Augustus, 3 jan. 1983.

1st¡ Ferd. Sassen, t.a.p., p. 52 en 57.
(32) De Mar¡a-Congregaties, in: RJ 27 (1 947), p. 52-53.

1ss; td.

(34) De Mar¡a-Congregaties, in: RJ 28 (1 948), p. 39.
(35) Onze Congregaties, in: RJ 36 (1 956), p. 54.
(36) B¡bl¡otheek van de Vincentiusconferentie;zij bevatte voor

namelijk kerkelijk,sociale literatuur.
(31) Kron¡ekschooljaar 1958/59, in:RJ 39 (1 959), p. 12.

)38) Her¡nner¡ngen Lemmen, p. 1; ACR lVa.

(.Ð id
1.40) Herinneringen Offermans, pp. I-2. ACR lVa.

(41) ¡d., p.2.

1+z¡ Herinneringen Franssen, p. 1 , ACR lVa.

(43) Her¡nner¡ngen Reul, p. 1, ACR lVa.

(44) Heilnner¡ngen Franssen, p. 7, ACR lVa.

(45) M¡ssie-Vereeniging Sf. Paulus, in: RJ.1 (1921),p.27.
(46) Missie-Vereeniging Rolduc, in: RJ 2 (1922), pp. 29-30.
(4?) Bij het samenstellen van deze paragraaf over de Missie-

vereniging werd dankbaar gebruik gemaakt van schrifte-
lijke inlichtingen, verstrekt door twee oud-moderatoren
van de Missievereniging: de priester-leraren J. Janssen en
M. Berkels, ACR V).

1+ø¡ "De President" aan de "Geachte O uders", j u li 1 9S8, ACR V.

1+ø¡ Enkele gedachten rondom de contacten van het Klein-
Seminarie met de parochiegeestelijkheid en het gedrag
van de klein-seminaristen tijdens de vacantie (ongeda-
teerd), p. 'l 

; ACR V.

(so) ¡d., p. Z.

(51) Kron¡ek 1967-68, in: RJ 1967/69, pp. 5-6.
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ONDERWIJS EN STUDIE

ln 1868 kreeg Willem Everts als directeur de lei-
drng over Rolduc. Zeker sedert die tijd heeft het
een grote naam gekregen als nationaalonderwijs-
instituut:

"Roìduc heeft (sc. in de jaren '80 van de vorige eeuw) zijn
reputatre als onderwijsinrichting van de eerste rang in geheel

Nederìand gevestigd. De persoonlijke contacten, die Mgr.

Everts onderhield met tal van vooraanstaande personen in

'Holland' droegen niet weinig tot het aanzien zijner scholen bij.

Directeur Everts wist zijn leraren van jong tot oud voor de hun
opgedragen taak te bezielen, en al bleven botsingen met zijn

krachtige persoonlijkheid niet uil, toch werd er onder zijn
leiding met ijver en toewijding gewerkt om het onden¡¡ijs
steeds hoger op te voeren. Het aantal wettelijk bevoegde
ìeraren nam steeds toe" (1).

ln dit verband is vermeldenswaard, dat Rolduc als
eerste katholieke school in Nederland een HBS

rnrichtte (1872) en dat ook het gymnasium be-
hoorde tot de oudste van het land. Uit de leer-
lingenlijst, opgenomen in het gedenkboek Rolduc
1843-1943 blijkt dan ook, dat het tot 1946 leer-
lingen aantrok uit alle delen van het land en uit de
toenmalige koloniën. Op de betekenis van Rolduc
als nationale instelling van katholiek onderwijs is

bij vele gelegenheden gewezen, vooral ook toen
Mgr. Lemmens in 1946 aan deze f unctie een einde
maakte.

Het is dan ook opmerkel¡jk, dat in de ontvangen
herinneringen van oud-leerlingen slechts door wei-
nigen wat dieper op hun reminiscenties aan onder-
wijs en studie wordt ingegaan. Enkelen schenken
er vluchtig aandacht aan (proefwerken, studiezaal,
niet toegelaten worden tot het officiële eindexa-
men), de helft van de inzenders zegt er helemaal
niets over. Zehalen herinneringen op aan retraites

en geestelijk leven, aan toneel, muziek en sport,
aan lerarentypen en strafwerk, aan hygiëne en voe-
ding. Maar aan onderwijs en studie wijden de
meesten nauwelijks een woord.
Toch was daarmee het grootste deelvan hun dag
gevuld.
Op de vier volle lesdagen per week waren er zes

lessen van vijftig minuten, op dinsdag en donder-
dag (later woensdag en zaterdag) vijf. Op de volle
lesdagen was erdaarnaast perdag drie uuren drie
kwartiertijd voor het verplicht maken van huiswerk
en het leren der lessen (studie). Acht uur en drie

kwartier op een dag van 16 wakend doorgebrach-
te uren waren derhalve uitsluitend bestemd voor

onderwijs en studie.
De Rolducien kende een werkweek van bijna 51

klokuren voor onderwijs en studie. Daarenboven
was het, zeker voor de leerlingen van de hoogste
klassen niet ongebruikelijk tussen souper en

avondgebed of op zondag nog extra studie-uren
in te lassen (vrije studie).
Tussen 1946 en 1968 bl¡jkt ondanks wijzigingen
die zich bij herhaling in de dagorden hebben voor-
gedaan, deze verhouding tussen studie en overige
tijd nauwelijks gewijzigd te zijn. We beschikken
niet over een dagorde van na 1968, maar er lijkt
geen reden te zijn om aan te nemen, dat in de laat-

ste jaren van het tnternaat hierin belangrijke ver-

schuivingen zijn oPgetreden.
Hoe valt het dan te verklaren dat zo weinigen in

hun geschreven heri nneringen inhoudelij k ingaan
op datgene waaraan zij het grootste deelvan hun

tijd besteedden? Kennelijk heeft het onderwijs niet

zo veel emotionele lading gehad, dat men er spon-
taan aandacht aan schenkt. Het hoorde er ge-

woon bij als het weer. Sommige vakken vond men

belangrijk of interessant, andere niet. Sommige
leraren gaven boerend en enthousiasmerend les,

andere niet. Dat is van overal en altijd en Rolduc
zal daarin wel niet erg specifiek zijn geweest.

Om het schaarse materiaal over dit thema wat aan

te vullen hebben de redactieleden van dit boek af-
gesproken, dal. ze alsnog allemaal hun herinne-
ringen aan onderwijs en studie zouden opschrij-
ven. Dat leverde nog een aantal, soms mondeling
aangevulde deelmémoires op. Verreweg het

meeste van wat volgt is aan dat materiaal of aan

de jaarboeken ontleend.

Toelatingsexamen

Slechts een enkeling gaat in op het toelatings-
examen (vroeger ook wel het admissie-examen
genoemd). Het werd, zowel voor het gymnasium
als voor de voorbereidende klas, gehouden op

een der eerste dagen van de grote vakantie. Voor
de meeste kandidaten moet het een beklemmend
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en eenzaam gebeuren zijn geweest, Doorgaans
was de aspirant-Rolducien de enige van zijn lage-
re schoolklas die naar Rolduc wilde gaan. Dat be-
tekende dat hij een lange en voor zijn toekomst
gewichtige dag alleen tussen vele onbekenden
verbleef, vaak na een verre reis. Ook de nacht werd
in Rolduc doorgebracht. De voor een twaalfjarige
ovenveldigende ruimten van gangen, eetzaal, dor-
toirencour....
Er werd schriftelijk examen afgenomen in rekenen,
Nederlandse taal (dictee en onileding), geschie-
denis en aardrijkskunde. Enkele weken later kre-
gen de ouders van de kandidaat schriftelijk bericht
of hun zoon al dan niet was toegelaten. Wie niet
toegelaten kon worden tot de eerste klas van het
gymnasium werd nogal eens in de voorbereiden-
de klas (VK) geplaatst. Deze VK bood vooralvoor
leerlingen uit (dorps)scholen, die slechte aanslui-
ting gaven op het voorbereidend wetenschappe-
lijk onderwijs de mogelijkheid, de kloof tussen
lagere school en gymnasium te overbruggen.
Behalve door middêl van dit schriftelijk examen
lijkt geen verdere screening te hebben plaats ge-
vonden: er was geen gesprek voorzien met de
kandidaat noch met zijn ouders; het is onduide-
lijk of rechtstreeks advies werd gevraagd aan de
lagere school. Wel kreeg sinds Rolduc uitsluitend
klein-seminarie was de pastoor der parochie een
formulier ter beantwoording toegestuurd, waarin
naast vragen over de fysieke en psychische ge-
zondheid van de kandidaat, de respectabiliteit van
en de sfeer in het gezin en de financiële draag-
kracht van de ouders, ook ge'informeerd werd of de
jongen "naar Uw oordeel (catechismus) en dat van
zijn onderwijzer voldoende begaafd (is) voor gym-
nasiale studies" 1z¡.

Kenmerken van het onderwijs

Van het onderwijs op Rolduc wordt met een grote
mate van eenstemmigheid gezegd, dat het nogal
intellectualistlsch was en vooral gericht op het bij-
brengen van vaardigheden, op kennisabsorptie
en op het aanleren van de techniek van vertalen en
sommen maken (. . .'het edele handwerk'.. .). Het
onderwijs was sterk prestatiegericht: het ging er-
om, over te gaan naar een volgende klas en uitein-
delijk een goed eindexamen af te leggen. Veel
minder zorg was ervoor het boeien van de leerling
of het wekken varì werkelijke interesse in het vak.
Voor de meesten was het onderwijs niet enthou-
siasmerend, studeren werd doorgaans niet gezien
als iets wat op zichzelt waardevolen aantrekkelijk
kon zijn. Studeren deed men om het resultaat: een
goed cijfer, overgaan, slagen.

"lk heb totaal geen herinnering aan hel leren zelf onderzoek
le doen, om te gaan met boeken, bibliotheken. . . het leren
keuzen te maken, kennrs te nemen van opvaltingen en het
leren omgaan daarmee. Maatschappelijke duidingen van het
geleerde ontbraken, Zelfs Rodin moesten we mooi vinden,
omdal dal werd meegedeeld, wanl zien mochten we het niet.,;

Zo schrijft iemand die in '51 eindexamen heeft ge-
daan 1s¡. Hij voegt daar waarschijnlijk terecht aan
toe:

"lk denk overigens niet, dat Rolduc zich in dat opzicht in die
jaren onderscheidde van de stijl van onderwi;s elders,'.

Verscheidenen signaleren, dat bij het talenonder-
wijs aan de schoonheid van een tekst weinig aan-
dacht werd geschonken evenmin als aan de denk-
wereld van de auteur. Het ging om het ambachte-
lijk aanleren van het vertalen. De rest was daaraan
verre ondergeschikt.
lemand kenschetst zijn gymnasiumjaren als volgt:
"hard werken, precies doen wat je werd opgedragen, braaf je
lessen leren (oude vertalingen, stamtijden, woordenlrjsten,
wiskundesommen) en erop vertrouwen dat Vrouwe Fortuna je
terzijde stond" (4).

Toch wordt door enkelen positiever over het Rol-
ducse onderwijs geoordeeld:
"Tijdensde reünie van 1977 en ook bij loevallige onlmoelingen
mel oud-Rolduciens daarvoor en daarna heb ik menigmaal
gehoord, dat op Rolduc teveel aandacht werd geschonken aan
het inlellectuele element van hel leven. lk vind het moeilijk
dat le bevesligen of te ontkennen, ik kan alleen zeggen, dat
ik daar nooit hinder van heb ondervonden. Daarmee hangt
samen dat ik graag studeerde (. . .) en voor een hoop dingen
werkelijk belangstelling had: geschiedenis, nederlandse,
franse en duitse literatuur. ln het algemeen is die belangstel-
ling door de leraren gestimuleerd en dat heett gelukkige ge-
volgen tot op de huidige dag: met de geschiedenis en haar
randgebieden ben ik getrouwd, de literatuur is een nimmer
venvelkende maitresse" (5).

"Het intellektuele element in de vorming op Rolducwerd inder-
daad fors benadruk, maar ik heb daar nooit onder geleden;
integendeel ik voelde me daarbij als een vis in het water.
lk heb in mijn Rolducse tild bibliotheken bijeen gelezen" 1o¡.

Wat er op Rolduc aan culturele en kunstzinnige
vorming werd gedaan ging goeddeels buiten het
ondenruijs om: er was vrij veel aanbod op het ge-
bied van muziek, toneel, film, tentoonsiellingen en
dergelijke en actieve of passieve deelname daar-
aan werd ook wel gestimuleerd.
Verscheidene leraren vervulden daarbij een heel
actieve rol en besteedden er vaak erg veeltijd en
moeite aan.Ze traden op als organisatorvan con-
certen (Castermans), h ielden g ram mofoon p laten-
middagen (Schrijen e.a.), waren moderator van
een filmclub (Stassen), regisseerden toneelstuk-
ken (G. Janssen, Meertens, Coenen, Wijnen, Len-
ders) en organiseerden tentoonstellingen of ande-
re evenementen (Stassen, Meys).

108



Daarbij mag ook niet worden onderschat de in-
vloed die afzonderlijke leraren in deze op leer-
lingen hebben gehad door persoonlijke - en soms
gestructu reerd e g roe psgewij ze - contacten op h u n

kamer, waarbij muziek werd beluisterd, of lange
gesprekken werden gevoerd over wetenschap of
cultuur.
Een bijzondere plaats namen in de hogere klassen
ook de academies in, meestal klasgewijs gehou-
den op zondagavond. Een der leden hield daarbij
een lezing over een wetenschappelijk, maat-
schappelijk of cultureel onderwerp, erwas tijd voor
debat, improvisatie en declamatie. De academies
hadden ook tot taak het aanleren van spreekvaar-
digheid en van een zekere vergaderstijl (z).

Maar toch was dat alles maar een randverschijn-
sel: het werd door de overheid gewaardeerd en
deelname werd aangemoedigd, mits het maar niet
ging ten koste van de schoolprestaties.
Het is dan ook meer dan eens voorgekomen - ook
enkele ingezonden herinneringen getuigen daar-
van -, dat een leerling de hem toebedachte rol in
het halfvastentoneel oÍ zijn bijdrage aan een mu-
ziekopvoering in het belang van zijn studie moest
opgeven op strikt bevel van een van zijn leraren,
doorgaans de classicus (e).

De afzonderlij ke vakken

lngaande op de afzonderlijke vakken of groepen
daarvan constateren verscheidene inzenders van
geschreven herinneringen dat daaronder een
strenge hiËirarchie van waarden bestond.
Daar was vooreerst het onderscheid tussen eind-
examenvakken en niet-eindexamenvakken. Het
ging bij deze laatste categorie niet alleen om vak-
ken als tekenen en gymnastiek, maar ook bijvoor-
beeld om aard rij kskunde, schei ku nde, natuurkun-
de en biologie, die voor alpha's niet in het eind-
examenpakket zaten (s).

Dergelijke vakken werden door de leerlingen - en
onuitgesproken ook wel door sommige leraren -
'dus' niet zo belangrijk gevonden. ln deze hoek
deden zich dan ook nogal eens ordeproblemen tij-
dens de lessen voor.

"Het maakte een groot verschil of Deumens voor de klas ver-
scheen als leraar wiskunde of als leraar scheikunde" (10).

Onder de eindexamenvakken viel weer een scher-
pe scheidslijn waar te nemen tussen de klassieke
talen enerzijds en Nederlands, moderne talen, ge-
schiedenis en wiskunde anderzijds.
Latijn en Grieks waren oppermachtig. Bij het eind-
examen werd daarbij per vak over drie onderdelen
geëxam i neerd : moeilij k proza (schriftel ij k), makke-
lijk proza en poëzie (mondeling).

Het gemiddelde van deze drie moest voldoende
zijn, anders kreeg de kandidaat tenminste een her-
examen. Voor verscheidene leraren in de klassie-
ken heersten dan ook een heilige vrees en huiver
(Everts, Senden): het wekken van hun toorn of on-
genoegen was buitengewoon overmoedig en on-
verstandig.

Van de eindexamenvakken stond lange tijd wis-
kunde geheel onderaan op de waardeschaal. On-
getwijfeld heeft ook deze ondenruaardering der
exacte vakken evenals het overgrote gewicht dat
aan de klassieken werd gehecht te maken met het
feit dat Rolduc na het afschaffen van de bêta-afde-
ling van het gymnasium in 1946 tot 1954 enkel het
gymnasium alpha kende. De rol van de classio
werd niet gerelativeerd door een bêta-afdeling,
waarin ze minder overheersend zouden zijn. An-
derzijds konden de exacte vakken door het ont-
breken van de bêta-poot niet zoveel gewicht en
status opbouwen, dat daarvan naar de alpha's een
zekere uitstraling zou kunnen uitgaan. Daar kwam
bij, dat tot de herinvoering van de bêta-afdeling in
1954 in de alpha-klassen een aantal leerlingen zat,
die zeer goed in wiskunde waren en die, als dat
mogelijk was geweest, zeker bêta zouden hebben
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gekozen. De docenten vertoonden de begrijpelij-
ke neiging zich in de lessen vooral te richten tot
deze categorie van meer begaafden en daardoor
waarschijnlijk ook meer geinteresseerden.
Zeker voor de van huis uit zwakkere wiskunde-
koppen had dat tot gevolg, dal ze de presentatie
van de stof niet meer konden volgen en uit de boot
vielen. Verscheidene herinneringen getuigen er-
van, dat het onderwijs in deze vakken nogal eens
het begripsvermogen van de leerlingen te boven
ging. Daarbij ontstond bovendien soms een sfeer
als zou een rechtgeaard alpha van dergelijke vak-
ken ook niets mógen terechtbrengen irt¡.
Niettemin was het voor de alpha's wel zaak, bij wis-
kunde niet helemáal ten onder te gaan. Bij het
eindexamen werd mondeling geexamineerd in
algebra en tot en met 1964 ook in stereometrie.
Onvoldoenden konden wel met goede cijfers voor
andere vakken worden gecompenseerd, maar
over dergelijke compensatie moest men dan wél
beschikken. Bovendien moest men tenminste ge-
middeld een 4 hebben.
Vakken als biologie, scheikunde, aardrijkskunde
en natuurkunde kwamen in de hoogste klassen
nauwelijks meer voor (z¡. Er bestond 'dan ook'
vaak geen enkele belangstelling voor:
"De proefwerken bij scheikunde vulde ik - heel letterlijk - met
Griekse stamtijden",

schrijft iemand in zijn herinneringen (13).

Het bleek niet makkelijk te zijn een volledig en dui-
delijk beeld te krijgen van de inhoud en de didac-
tische methoden der afzonderlijke schoolvakken.
Daarom heeft de redactie van dit boek een aantal
(oud)-leraren benaderd met het verzoek, hierover
wat meer informatie te verstrekken, zo mogelijk
onder vermelding en typering van de in de loop
der jaren gebruikte schoolboeken.
De resultaten van dit verzoek bleken onvolledig en
divergent: niet over alle vakken zijn de gevraagde
inlichtingen ontvangen en van degenen die de ge-
vraagde informatie verstrekten bleken sommigen
zich veel en anderen zeer weinig te herinneren.
De hieronder staande typerrng moet dan ook met
enige terughoudendheid bezien worden. Titels
van gebruikte schoolboeken en namen van auteurs
kunnen onvolled ig of onj uist zij n, omdat ze door de
respondenten veelal uit het geheugen zijn opge-
tekend. Ook is niet in alle gevallen duidelijk of de
gegeven beschrijvingen slaan op de hele pertode
die dit boek bestrijkt of slechts op een deel daar-
van.
De k/assieke talen werden volgens verschillende getuigenis-
sen goed maar niet inspirerend gegeven. ln de lagere klassen
werd vooral aan grammatica gedaan. Van l-lV gym werden
daarvoor bij Latijn de grammatica van Thijssen en Teeuwen of
het handboek van Van der Heyde gebruikt. Aan de hand daar-

van kon men zich een goede praktische taalvaardigheid ver-
schaffen, maar de behandeling was zeer tijdrovend, saai en
daardoor demotiverend. Van ll à lll gym af verschoof de nadruk
geleidelijk naar hel lezen en vertalen van klassieke tekslen.
Op ll gym werd in de Latijnse les gelezen De virrs rllustnbuq op
lll gym Caesar's De bello Gallico en Ovidius' Metamorfosen,
op lV gym Sallustius' Bellum Iugertinum, De coniurattone Cati-
l¡nae en Cicero's CatalÌnarische redevoeringen ln klas V en Vl

werden dan de lypische eindexamenschrijvers gelezen: Taci-
tus, Vergìììus en Livius. Het ondenvijs was daarbij vooral ge-
richt op het technisch vertalen. Op de inhoud van het gelezene
werd nauwelijks ingegaan.
Voor Grieks werd aìs grammatica aanvankelijk Kaegi-Sormani
gebruikt, later Vermeulen - Jouai: Hellenikè Glootta. In de der-
de klas werd de Anabasls van Xenofon gelezen, hiermee ging
men in de vierde door tot men aan het lezen van Homerus
begon. De typische grammaticale eigenaardigheden van
deze schrijver werden bestudeerd aan de hand van een door
de Rolducse leraar P. Everts samengesteld handboek over
he| Homerisch dialect. ln de vijfde en zesde klas voegden
zich bij Homerus als eindexamenschrijvers Herodotus en

Plutarchus of Plato. ln de zesde klas werd soms wel iets

gedaan aan de tragici, waarbij met name Sofokles' Antigone
of Euripides' Medea werden (voor)vertaald.
Door de klassen heen deden de leerlingen kennis van Griek-
se, Romeinse en Germaanse sagen en legenden op aan de
hand van Kleijnljens en Knippenberg: Van Goden en Helden
(uitg. Wolters). Allerlei facetten van de klassieke samenleving
werden beschreven in de Glds voor gymnasiaslen van Van
Wageningen (Noordhoff).
Hoewel exacte gegevens onlbreken bestaat de stellige indruk,
dat het aantal Rolducse leerlingen, die wanneer ze de pries-
terstudie opgaven, naVl gym klassieken gingen studeren zeer
gering was. Dat kan erop wijzen, dat het ontvangen onderwijs
doorgaans niet als zeer inspirerend en enlhousiasmerend is
ervaren (r4).

Bij het onderwijs in de Nederlandse laal gold vóór de invoe-
ring van de Mammoetwet de volgende urenverdeling:
Klas l: 4 uurperweek:2 uurspraakkunst, l uurstijl, 1 uurlezen.
Klas ll: 2 uur per week: 1 uur spraakkunst, .1 uur lezen.
Klas lll: 3 uur per week: 1 uur stiiloefeningen, 1 uur lezen, 1 uur
inleiding tot de literatuur.
Klas lV: 3 uur per week: 2 uur literatuur (van middeleeuwen tot
renaissance), 1 uur tekstverklarrng, lezen, strjloefeningen (op-
stel).
Klas V: 2 uur per week: voortzetting literatuuronderwijs tot aan
(in) de Tachtigers, tekstbehandeling, opstellen.
Klas Vl: 3 uur per week: doorgaans 2 uur literatuur en 1 uur
teksibehandeling, opstel e.d. Met het oog op de etndexamen-
eisen werrl veelal een deel van de iijd voor literatuuronderwijs
opgeofferd ten gunste van tekstbehandelìng en opstel.

Zoals blijkt werd in de eerste en tweede klas veel aandacht
gegeven aan spraakkunst. Met name aan ontleding werd daar
veel gedaan, ook omdat de leraren Nederlands er zich ver-
antwoordelijk voor voelden, dat bij het onderwijs in de klas-
sieken de basisbegrippen daarvan beheerst werden.
Voor het onderwijs in de spraakkunst werden boeken gebruikt
als Rijpma-Schuringa: Beknopte Nederlandse spraakkunst
(uitg. Wolters) of Dijkslra: De kern der ontled¡ng (uitg. Wolters);
voorts in de latere jaren Riemens-Feteris e.a.: Opbouw (uitg.
Meulenhof), een boek dat een combinatie vormde van lezen
-met-vragen, stijloefeningen en spraakkunst.

ln de lagere- en de middenklassen is in de loop van de jaren

als leesboek een groot aantal bloemlezingen gebruikt. ln de
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ontvangen opgaven komen we de volgende titels tegen:
Rijpma: Bloemlezing uit de Nederlandse letteren (uitg. Wol-
ters); Leffertstra'. Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en
voortgezet onderwìjs (uitg. Noordhoff); Brands en Lieve:

Gouden Aren (uil.g. Van Goor en Zn); Vincent en Verbeelen:
Proza en Poëzie (uiIg. Malmberg). Deze komen alle voor rond
1950. Een aantal jaren is allernerend gebruikt: Lodewick-
de Vrede: Leesavontuur (uitg. Malmberg) en Böse en Van der
Eerden: Lezen met de loep (uitg. Wollers).
Rond 1960 worden genoemd Marion: Ontmoetingen, Lees-
boek voor de R.K. Uìoschool en de lagere klassen van het m.o.
(uitg. Malmberg); Scheepers en Teipe: Uitzicht. ln de tweede
helft van de jaren '60 is op lll gym in gebruik geweest: Van der
Keuken: Een bont boeket (uitg. Thieme).

ln de hogere klassen werd aanvankelijk als inleiding tot de
literatuur Woordkunst van Poelhekke en later Literaire kunst
van Lodewick gebruikt, uilgegeven door resp. Wolters en

Malmberg. Voorts werden voor letterkunde gebruikt de werken
van Knuvelder: Schefs van de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde en Bloemlezing der Nederlandse letterkunde
(uitg. Malmberg).
Deze keuze lag voor de hand: er bestond geen ander hand-
boek van katholieke zijde, hel was geschreven door een voor-
aanstaand man uit het katholieke réveilvan de twintigste eeuw
dat ook door de docenlen was meegemaakl (Roeping, De
Gemeenschap). Knuvelder gaf een nogal rationele benade-
ring, sterk gerichi op stromingen en gedachlenwerelden. De
gekozen teksten waren vaak moeilijk en er lag - begrijpelijker-
wijs - een sterke nadruk op de katholieke letterkunde van tus-
sen de beide wereldoorlogen: traditionele keuzen, sterk be-
paald door de eigen(zinnige) voorkeur van de samensteller.
ln hel begin van de jaren '60 is men overgestapt op Lodewick:
Literatuur, geschiedenis en bloemlezing (uitg. Malmberg).
Nadelen daarvan waren dat het boek te korte fragmenten gaf
van te veel, ook vrijwel onbekende schrijvers. Door dìe ver-
brokkeling verloren de leerlingen doorgaans het overzicht.
Als voordelen golden het feit, dat voor hei eerst de selectie van
schrijvers en teksten geschiedde op literaire gronden en dat
ook auteurs van na de lweede wereldoorlog waren opgeno-
men. Positief was ook, dat Lodewick een indeling van de nieu-
we prozaschrijvers maakte op grond van de kenmerken van
hun romans. Dit vergemakkelijkle voor de leerlingen het over-
zicht en zette hen tot lezen aan.
Daarnaast worden genoemd: Van den Ent en Staverman: De
kern, leesboek voor de hoogste klassen van inrichtingen van
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en kweek-
scholen (uitg. Noordhoff) (rond 1950) en verdere delen van
het genoemde boek van Scheepers en Teìpe. Rond 1960
werd naasl Knuvelder ook gebruikt Serrarens, Dister, Schu-
rink: Ulf geesf en gemoed (uitg. Malmberg). Voorts is ook een
onder leiding van Brandt Corstius uitgegeven bloemlezing ge-

bruikt met uitgebreide fragmenten - soms zelfs prozagehelen -

zoals interessante verhalen, ruime keuze uit gedichten van
één schrijver en veel teksten van moderne schrilvers.
ln afwisseling mel Lodewick is ook enkele jaren gebruikl:
Van der Meulen: Letterkunde ìn teksten en opdrachten (uilg.
Wolters).

Jarenlang was voor de eersle drie klassen naast de spraak-
kunst als handboek voor onderuvijs in 'stijl' in gebruik: Van der
Keuken en Planije: Eenheid en Nuance. Later is dat vervangen
doorTen Brinke en Drop: Wegwt7's in hettaalverkeer.
ln de hogere klassen was voor tekstbehandeling zeer lang in
gebruik: Beuken-Lukkenaar: Lezen en verstaan (uitg. Malm-
berg). Dit boek bevatte nogal wat teksten uit de oudere litera-
tuur.

Toen ouder Nederlands bij het eindexamen niet meer werd
gevraagd is men overgeslapt op Klijnhout-Moerman e.a.:

Schrijvenderwis (uitg. Meulenhof). Ter voorbereiding op het

examen in schriflelijke tekstbehandeling diende Dijkstra-
Schut: Gedachtengang en samenvatting (uitg. Noordhoff, later

Wolters). Uiteraard werden daarvoor ook examenteksten van
voorafgaande jaren gebruikl (ts).

De Nederlandse letterkunde werd in chronologische volgorde
behandeld. ln de middenklassen werd begonnen met middel-
eeuwse teksten. Vervolgens werden de schrijvers uit de

Gouden Eeuw gelezen, in een katholieke school uileraard
Vondel, in een gymnasium waar Tacilus eindexamenauteur
was voor Latijn ook Hooft. Juist voor de leerlingen van de

middenklassen waren dat moeilijke teksten. De kennismaking
ermee beperkie zich dan ook nogal eens tot een poging ze

te vertalen in eigentijds Nederlands.
ln de hoogste twee klassen werd het onderwils in de

moedertaal - zoals ook bii de overige eindexamenvakken het
geval was - vooral bepaald door de eisen die bij het eind-
examen werden gesteld: het schrijven van een opstel, het

mondeling en schriftelijk samenvalten, analyseren en ver-
klaren van een liieraire- of cultuur-wetenschappelijke teksl.
Voor de schoonheid van de laal, voor poezie en vooral voor
overzichtelijke en grondige behandeling van de moderne
literatuur restte in de hoogste klassen meestal niet veel tijd,
hoewel in de jaren '60 in die klassen soms literaire werken in

hun geheel klassikaal werden gelezen (novellen, toneelstuk-
ken, gedichtencycli). Daarbij en zeker bij incidentele pogingen
van leraren, actuele literatuur voor te lezen of te bespreken
deed zich vaak een door hel systeem zelf in de hand gewerkt

mechanisme gelden: het merendeel van de leerlingen had

feilloos in de gaten dat er geen examenstof aan de orde was
en behalve bij de van huis uit belangstellenden verslapte dan
bij de meesten snel de aandacht.

Ook voor de moderne falen (Frans, Duits, Engels) gold, dat in

de lagere klassen veel ti.1d werd besteed aan grammat¡ca,
geoefend aan de hand van op zichzelf weinig boeiende
thema's (vertalingen van Nederlandse zinnen naar de vreem-
de Taal). Van de middenklassen af verschoof de aandacht
naar het vertalen vanuil de vreemde taal naar het Nederlands.
ln het gymnasìum als voorbereidend welenschappelijk onder-
wijs bij uitstek, was het onderwijs in de moderne talen ervooral
op gericht de leerlingen zover te brengen, dat ze aan de uni-
versiteit zonder veel moeite van wetenschappelijke boeken
of artikelen in Frans, Duits en Engels kennis konden nemen.

Bij het eindexamen werd de kennis van de vreemde talen dan

ook enkel getoetsÌ door het vertalen (. . . "in goed Neder-
lands" . . .) van een cultuur-wetenschappelijke tekst. Daarom
werden de leerlingen van de mìddenklassen af vooral daarin
goed gelraind. Daarbij werd veel moeite geinvesteerd in het

leren van woorden ('woordjes') uit de vreemde laal naar het

Nederlands (ook bij de klassieken was dat zo). Aan monde-
linge uitdrukkingsvaardigheid en aan de uitspraak van de

vreemde taal werd nauwelrjks aandacht geschonken.
leder der leraren in de moderne talen besteedde meestal
aan de hand van eigen dictaten wel enige tijd aan het behan-
delen van de lileratuurgeschiedenis van zijn vak. Jammer
genoeg moest dat vooral tegenover de hìervoor loch wat
minder ontvankelijke middenklassers gebeuren, omdat in de

hoogsle twee klassen de ernst van het naderend examen
vergde, dat men vooral het vertalen van teksten bleef oefenen'
Bovendien ontbrak hier iedere afstemming tussen de vakken,
zodat men bilvoorbeeld
"de kenmerken van de Renaissance of de romantiek moest
leren bij Nederlands, bij geschiedenis en bij ieder dervreem-
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de talen. Bij het proefwerk kostte het extra inspanning, hel rijtje
dat de Franse leraar had gedicteerd niei bij Duits op te lepelen"
('6).

Bij Frans werd aanvankelijk de methode van Dubois gebruikt,
aangevuld met een grammaticaboek, samengesteld door de
Rolducse leraren Boosten en Willems. Later werd gebruik
gemaakt van Le petit Parisien van Maas (uitg. Malmberg).
Nog later werden in de eerste drie klassen de deeltjes ge-
bruikt van Tour de France van Van der Linden (uitg. Malmberg),
met hulpboekjes die eenvoudige grammatica en vocabulaire
bevatten, Op deze methode sloot in de klassen lV, V en Vl
Pièces détachées aan, een uitvoerige grammatica met een
eveneens uilvoerige vocabulaire. Op lV gym werd in de latere
jaren La dernière étape van Beltinger en Nies gebruikt (uitg.
Meulenhoff), een boek met eenvoudige vertaaltekslen.
Op V en Vl gym kwam daarvoor in de plaats Aide-Traducteur
van Wagenaar en Ornée (uitg. Wolters), bestaande uit twee
delen: Parlie idiomatique en Partie syntaxique. Daarnaast
werden in deze klassen de minder eenvoudige vertaalteksten
geoefend aan de hand van Wagenaar en Ornée: Textes pie-
paratoires.
Op lV, V en Vl gym werden bovendien gebruikt Les grands
écñvains van Van der Linden, Maas en Tans (uitg. Malmberg)
en Histoire et civilisation van Van der Linden. Naast deze
handboeken werden van ll gym af op alle klassen leesboekjes
gebruikt die gaandeweg moeilijker werden. Op de hoogste
klassen kwamen daarvoor boeken rn de plaats als Sym phonie
pastorale van Gide, La Peste van Camus, La p. respectueuse
van Sartre e.d.
Ook voor Frans bracht de invoering van de Mammoetwet
(1 968) een aantal veranderingen met zich mee die o.m. geleid
hebben tot het invoeren van andere boeken.
ln de brugklas, tweede en derde klas werd toen La plus belle
langue (grammatica en vocabulaire) gebruikt van Eggermont
en Hoekstra (uitg. Thieme). Voor de derde en hogere klassen
sloot daarop Fondements (eveneens vocabulaire en gramma-
tica) van dezelfde auteurs aan.
Bij La plus belle langue hoorden geluidscassettes die in de
klas werden gebruikt om door aandachtig luisteren hel ver-
staan van de vreemde taal en de luiste uitspraak te oefenen;
sinds de Mammoetwet werd daaraan meer belang ge-
hecht 1tz¡.

Voor Duits werd rond .1 
960 op lll en lV gym gebruikt: Bükows-

ky, Gobius en Kenier: Lebendiges Deutsch (uitg. Gottmer) en
als inleiding in de literatuur: Harberts en Meyer: Deutsche
Dichtung (uitg. Meulenhoff). Ter voorbereiding op het eind-
examen werden vertalingen geoefend aan de hand van Zeit
und Welt, ein Übersetzungsbuch fúr die Oberktassen des
Gymnasiums van Augustin, Vloedgraven en Vloedgraven-
Struyver (uitg. Meulenhoff).
Wat later worden vermeld: op lll en lV gym: Koenraads en
Noordhoek: DÌe Sprache der Mitte, een grammatica, uit-
gegeven door Noordhoff. Op lV gym was toen in gebruik:
Tinbergen en Van Andel: De regenboog, stukken ter vertal¡ng
uit het Duits voor Gymnasiasten, Lyceum, H.B.S., M.M.S. en
Kweekschool (uitg. Noordhoff), en op V gym Van Rossum:
Ant¡kes und Modernes (ulg. Noordhoff), een bundel verta-
lingen om de leerlingen in contact te brengen met modern
Duits proza.
Klassiek en vrijwel gedr.rrende de hele periode gebruikt is
Gerzon e.a.: Schwere Wörter (uiIg. Wolters-Noordhoff) (re¡.

De gegevens over Engels zijn eveneens tacuneus (1e).

Voor grammatica zijn gebruikt: Erades en Schutt: An English
Primer (in 1952 en daarna), The flying Dutchman (ongeveer
1961, auteur niet meer bekend) en Heeringa e.a.: My second
language (1960 en volgende jaren). Met aarzeling wordt

vermeld English forforeign s¡udentsvan Candlin. ln de hogere
klassen werd in de tweede helft van de jaren '60 gebruik
gemaakt van Fischer en Fischer-Kunst: Ihe other way out,
een grammatica met vertaaloefeningen.
De leraar Engels drs. A.H.Chr. Meertens gaf daarnaast nog
een eigen cursus fonetiek.
Het idioom werd bestudeerd aan de hand van Janssen en
Van Heijenoort: Your aid to translation (in gebruik rond 19S7),
Van der Keuken: Wordwise en Wordcraft (vermoedelijk in de
jaren '60), Van Hasselt e.a. PÌtfalls en Van der Keuken: Engels
Examen ldioom. Voorts gebruikte Meertens eigen stencils
(Words, words, words en stamtijden).
Literatuur kon worden geput uit Van Moll e.a: An ouiline of
English and American literature, Kooistra en Schutt: A shorter
introduction to English literature, De Maar: English prose
and poetry (in de jaren '60), Bonneur en Heuts: Engtish
literature, a chronological survey en Büchli en Schut: Engelse
teksten ter vertaling in het Nederlands (uitg. Noordhoff).
Voorts gebruikte Meertens ook voor literatuur eigen stencils.
Ook in de Engelse les werden oorspronkelijke Engelse boe-
ken gelezen: G.K. Chesterton: Father Brown Storles, Evelyn
Waugh: Scoop, Graham Greene: The third man, John Gals-
worthy: lndian Summer of a Forsyte, Eric Sheperd: Murder in
a Nunnery, William Shakespeare: Hamtet en in de jaren '50:
Ernest Hemingway The old man and the sea.

Bij he| aard ri j ksku n d e -o n d e nurTs lag aanvan kel ij k d oorgaans
de nadruk op topografie en kennis van vreemde landen en
werelddelen (geografische gesteldheid, landbouw, industrie).
ln klas I en ll werd gebruik gemaakt van de methode van
Brummelkamp en Fahrenfort respect. gewijd aan Europa en
aan de werelddelen. Later werd in de lagere klassen gebruikt
Reijs en Krocké: Europa, ons werelddeel (uitg. Samson).
ln lll gym werd de aardrijkskunde van Nederland behandeld
aan de hand van Reijs: Ons eigen erf. ln klas lVwas de aard-
rijkskunde van het middelandsezeegebied aan de orde.
De leraar Berkels herinnert zich dat hij in V gym aan de hand
van eigen dictaat het bevolkingsvraagstuk behandelde.
Natuurlijk beschikte iedere leerling overde Gro¿eBosa¡/as (20).

Bij geschiedenis werden tot 1968 bij het eindexamen de
vaderlandse en de algemene geschiedenis afzonderlijk ge-
examineerd. Bijgevolg werden ze ook apart onderwezen en
wel aan de hand van Commissaris.. Leerboek der Algemene
Geschiedenis en Leerboek der Nederlandse Geschledenrs.
Het waren, vanuit een katholieke optiek geschreven, prettig
verhalende handboeken die zich in chronologische volgorde
in hoofdzaak bezig hielden met politieke en militaire geschie-
denis: oorlogen, hun aanleiding, hun verloop en de ver-
dragen waarmee ze eindigden.
Sinds het invoeren van de Mammoetwet verviel het onder-
scheid tussen vaderlandse en algemene geschiedenis. Van
toen af werd meer aandacht besteed aan economische,
sociale en culturele geschiedenis en vooral ook aan de ge-
schiedenis van de twintigste eeuw. Methodisch werd in de
loop van de jaren meer plaats rngerurmd voor zelfwerkzaam-
heid door vragen in de tekst e.d. Na Commrssaris werd als
handboek op iV gym gebruikt Wigman-Van Gool: De ge-
schiedenl,s van de mensheid en in de andere klassen
Novem: Wereld in Wording (uitg. Van Goor en Zn). Daarna is
ingevoerd Fontaine: Van oermens tot wereldburger (uitg.
Malmberg). In de tweede helft van de jaren '60 rs dat nog in
gebruik in de klassen ll t/m IV. ln de eerste klas wordt dan
Van Gelder Leerboek der oude geschiedenrs (uitg. Noordhoff)
gebrurkt en in klas V en Vl opnieuw (?) Novem. Tenslotte
wordt onder de gebruikte geschiedenisboeken nog vermeld:
Verstegen en Nolet: Diorama van de moderne frTd Onduide-
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lilk is wanneer dat is in- en afgevoerd (2r).

Verscheidene oud-leerlìngen die geschreven herinneringen
hebben ingezonden spreken positief over het geschiedenis-
onderuuijs, vooral omdat de beide docenten (Schrijen en

Timmermans) goede vertellers en boeiende docenten waren.

Blj Wiskunde waren voor .1 968 in gebruik de boeken van
Alders voor Algebra, planìmetr¡e, goniometrie, stereometrie
en analytische meetkunde. Ze gaven korte theoretische
ìnleidingen die door de docent moesten worden toegelicht.
Ter oefening was een groot aantal vraagstukken opgenomen.
Bij het in werking treden van de Mammoetwet werd over-
gegaan op de meihode van Dop e.a.: Moderne algebra, af-
beeldingsmeetkunde, analyse en veetormeetkunde. Reden
tot deze verandering was niet zazeet, dat het programma
enigermate gewijzigd werd, maar dat de methode van Dop
meer ruimte bood voor zelfwerkzaamheid van de leerlingen.
De bedoeling was dat de docent niet al zijn tijd besteedde
aan klassikaal onderwijs maar dat hij zich vooral bezig hield
met de individuele leerling. Bovendien was de methode meer
gericht op het bijbrengen van inzicht dan op het vinden van
pasklare oplossingen voor allerlei typen vraagstukken. Veel

is van deze bedoelingen in feite niet Ìerecht gekomen:
de boeken waren voor veel leerlingen onvoldoende duidelijk
en ook de grooÌle van de klassen vormde een belemmerende
factor. Het leren van routine en foefjes bleek voor veel leer-
lingen onontbeerlijk te blijven (rz¡.

Het onderwiJs in de natuurkunde was tussen 1946 en 1954
stiefmoederlijk bedeeld. Het was voor alpha's geen eind-
examenvak. Om de leerlingen niet op kosten te drijven
bleef men zich jarenlang behelpen met het BeknoptLeerboek
der Natuurkunde van Gerrits (uitg. Brill), dat al sinds .l 

934
in gebruik was.
Toen in 1954 opnieuw werd begonnen met een bêta-afdeling
bleef het boek van Gerrits nog een jaar in gebruik.
Vanaf 1955 af werd ingevoerd Schweers-Van Vianen Na/uur-
kunde op corpusculaire grondslag (uitg. Malmberg).
Dit boek was aangepast aan de nieuwe eisen ten aanzien van
de eindexamenstof. Het is sindsdien op Rolduc in gebruik
gebleven. De geringe waarde die aan het vak werd toegekend
bleek ook uit de verouderde uitrusting van hel natuurkunde-
lokaal. Pas aan het einde van de jaren '60 is daarvoor een

nieuw lokaal gekomen (23).

Over Scheikunde zijn vrijwel geen gegevens beschikbaar.
Een oud-leerling bleek nog te beschikken over Bokhorst:
Leerboek der Scheikunde ten diensle van hogere burger-
scholen, gymnasia en lycea dl. 1a (uitg. Wolters) (z+).

Ook de outillage van het scheikundelokaal maakte een verre
van riante indruk.

Voor biologie werd door de leraar dr. L.J.J. Pop geen hand-
boek gebruikt; hij werkte uitsluitend met eigen dictaten.
Later werd het vak overgenomen door de Kerkraadse apo-
theker L. van Wersch. Deze heeft Van Boxteì en De Leeuw:
Het Menselijk Lichaam, ziin bouw en ziin verrichtingen (uiIg.
Dieben) ingevoerd (25).

Als louteraanhangsel werden beschouwd vakken als tekenen
en gymnastiek. Ze speelde zich ook lelterlijk af in de periferie:
in de gymzaal (los van de schoolgebouwen) of op het nog
verder gelegen sportveld en - voor wat het lekenen betreft -

ergens op de afgelegen tweede verdieping. Gymnastiek werd
bij slecht weer beoefend in de gymzaal. Vooral als de leraar
(Van Loo) een grief tegen de klas koesterde wist hij door
middel van uitgekiende vrije oefeningen, gecombineerd met

het gebruik van halter en knots een dagenlange spierpiin
te induceren.
Bij gunstig weer en goed humeur speelden de lessen zich
plichtmalig af op het sportveld. Van de drie verplichte gym-
nastieklessen was er één verkaveld in blokjes van I0 minu-
ten, die werden besteed aan de dagelijkse ochtendgymnas-
tiek, klassikaal op de cour beoefend tussen de ochtend-
sludie en het ontbijt.
Bij het tekenen deden zich bij de leraar Léger - in en buiten
de wandeling door iedereen 'Touwtje' genoemd - chronische
ordeproblemen voor. Klassiek is de uitspraak van de classicus
Pieter Everts, op een warme zomermiddag met open ramen
lesgevend: "Och, men hoort ze weer tekenen!"
ln 1953 werd Léger als tekenleraar opgevolgd door de pries-
terleraar J. Stassen. Sinds 1 968 heette het vak "Tekenen en
Handvaardigheid".

Opvallend tenslotte is, dat van de oudere generatie nauwe-
lijks iemand enige herinnering uit aan het godsdlenstonder-
w4s (in de lagere klassen godsdienst en bijbelse geschiede-
nis). Men herinnert zich Hommes als docent en Reijnen, die
in de hoogste klassen uit zijn hoofd dictaten gaf die waren
samengesleld uit zeer lange, ingewikkelde maar stilistisch
altijd perfecte zinnen. Onder de jongeren hebben enkelen
gunstige herinneringen aan de lessen van Buck, Giisen en

Brunenberg (bien étonnés de se trouver ensembles). Maar
veel herinneringen aan de inhoud van die lessen leven er
kennelijk niet.
Als boeken werden gebruikt de Prisma-uitgaven van hel Oude
en Nieuwe Testament en in de tweede helft van de jaren '60
Grollenberg: Kleine atlas van de bijbel (ui|g. Elsevier) en
De nieuwe katechÌsmus (uitg. Malmberg, Brand, Romen en
Zn) 1zø¡.

De Studie

Verscheidene schrijvers van heri n neri ngen schen-
ken nogal wat aandacht aan wat op Rolduc (en

elders) "de studie" heette: het gezamenlijk onder
toezicht huiswerk maken en lessen leren. Een van
hen noemt het een aparte ervaring, na enkele
jaren als extern thuis te hebben gestudeerd, in

Rolduc opgenomen te worden in een massaliteit
van honderddertig tot honderdvijftig leerlingen per

studiezaal, in doodse stilte gebogen over hun
boeken (27). Een ander noemt die ervaring aan-
vankel¡jk bevreemdend; later kreeg het voor hem
iets eigens: "dit is mijn Plaats" 1ze;.

Er waren verschillende soorten van studie.
De avondstudre of grote stud¡e begon rond vijf uur.

Ze duurde ongeveer twee uur, verdeeld over een
"eerste" en een "tweede" studie, onderbroken door
een korte recreat¡e, later door het souper'
Vóór het avondgebed - "in de voor de recreatie
bestemde tijd", zoals iemand het uitdrukt (2e)-was

er nog de "vrije studie". Men was vrij daar wel of
n¡et naar toe te gaan; als men er naar toeging kon
men er studeren, lezen of een brief schrijven.
Wie, zeker in de hoogste klassen, nooit ¡n de vrije

avondstudie verscheen, wekte toch wel de indruk
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zich aan de ernst van het leven en aan zijn weten-
schappelijke ontplooiing (te) weinig gelegen te
laten liggen.
ln de grote studie maakte men als regel het schrif-
telijk werk. Daarbij was men verplicht te beginnen
met het schriftelijk huiswerk voor de klassieke
talen: thema, nieuwe vertaling.
Vooral bij de leerlingen uit de lagere klassen werd
door de surveillanten daarop strikt gelet. Aldus
probeerde men een gerichte studiemethodiek aan
te kweken: begin met wat het belangrijkste is en
wat het eerst af moet. Vaak werd aan het einde van
de eerste studie het huiswerk voor Latijn of Grieks
door de vakleraren opgehaald. Zij corrigeerden
het dan tijdens de tweede studie, zodat de leer-
lingen nog diezelfde avond hun resultaten kenden.
Dat vroeg ook van die leraren nogal wat inspan-
ning en discipline.

Op de volle lesdagen was er met hetzelfde doel
voor het begin van de middaglessen een studie
van een half uur ingeruimd. Rond 1965, toen de
externe leerlingen een steeds grotere plaats ging-
en innemen, is deze middagstudie 'vrije' studie
geworden. Sommige schrijvers van herinneringen
noemen de ochtendstudie uiterst zinvol, anderen
bewaren slechts herinneringen aan suffigheid,
slaap en honger, en aan de geur van de sigaret
van de surveillant, extra doordringend wanneer
men nog een nuchtere maag had 1so¡. De middag-
studie wordt door iemand waardeloos genoemd,
zeker als je 's middags alleen 'makkelijke'vakken
had (gymnastiek, tekenen e.d.) (3r).

De sfeer in de studie was nogal afhankelijk van
de surveillant. Echt keet geschopt werd er zelden
of nooit, maar bij de ene surveillant wekten kleine,
onvenruachte incidenten meer onrust dan bij de
ander: een vogeltje of een muis, een dichtvallend
lessenaarkastje, een al dan niet hoorbaar waar-
neembare flatus, een vallend boek, een open-
waaiend raam, een uitvallende lamp of een plot-
selinge donderslag bij een zomers onweer: het
konden soms aanleidingen zijn tot geroezemoes
en geginnegap. Bij andere surveillanten echter
verwekte zoiets nauwelijks enige rimpeling. De
surveillant za| aan een lessenaar voorin of achter-
aan te lezen of te brevieren. Zo nu en dan liep hij
tussen de rijen door, om te bezien of niet een span-
nend jongensboek de plaats had ingenomen van
Caesar of Salluslius. Wie bij het huiswerk behoef-
te had aan enige hulp kon hem, bij voorkeur bij
deze rondgang, daarom vragen. Bij vrijwel allen
kon men doorgaans terecht met moeilijkheden op
het gebied van de klassieke of de moderne talen.
Van de exacte vakken wislen ook de meesten der
leraren niet veel. Veel vragen stellen aan de sur-
veillant werd soms verstaan als belangstelling en
ijver en kon, naar men aannam, een gunstige
invloed doen gelden op het rapportcijfer voor
studievlijt.

Het lerarencorps

Over de leraren wordt elders in dit boek uitgebreid
geschreven 1ez¡. Daar blijkt hoe ze, zeker tot de
jaren'60 als leefgemeenschap een hecht en veelal
kameraadschappelijk team vormden. Als onder-
wijsgevenden aan dezelfde school echter konden
ze in het geheel niet als corps worden beschouwd.
A. Timmermans herinnert zich, dat er nooit leraren-
vergaderingen over onderwijszaken plaats von-
den 1ee¡. Er werd over ondenruijsproblemen nauwe-

Naast de verplichte avondstudie, ad libitum ge-
volgd door de vrije studie kende men de ochtend-
studie van ongeveer een uur, doorgaans geplaatst
tussen de godsdienstige dagopening (meditatie-
ochtendgebed-mis) en het ontbijt. Ze was in prin-
cipe bestemd vc¡or het leren van de lessen die men
die dag moest kennen (stamtijden, woordjes,
oude vertalingen, hoofdstukken geschiedenis of
aardrrjkskunde e.d.) Het werd aangeprezen, dit
lesleren 's avonds gedurende de tweede studie te
verrichten en het dan geleerde in de ochtend-
studie te herhalen en op te frissen.
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lijks gepraat of gedacht. Ook overleg tussen col-
legae die eenzelfde vak doceerden kwam zelden
of nooit voor. ln feite bepaalde(n) de oudste(n)
welk handboek zou worden gebruikt.
Binnen dat kader ging iedereen zijn gang, soms
met wat terloopse vingerwijzingen van een oudere
vakcollega. Ook met vragen rond subsidiabele
uitgaven en dergelijke werd kennelijk nogal ama-
teuristisch omgegaan. De meeste leraren hadden
daarin, ook als het rechtstreeks hun vak raakte,
geen enkel inzicht. P. Everts, Rector Gymnasii, had
er misschien wel kijk op, maar hij ging er prat op,
dat Rolduc aan onderwijsmaterialen het minimum
besteedde. Pogingen van enkele leraren hun les-
sen te verlevendigen en aan te vullen door het
gebruik van audiovisuele middelen noemde hij
m isprijzend "Mulo-gedoe".

Aan het einde van redertrimestervonden, aanvan-
kelijk onder leiding van de president, later onder
die van de rector rapportvergaderingen plaats.
Deze werden bijgewoond door alle leraren die in
een klas les gaven. Bij de beoordeling van leer-
lingen werd niet alleen rekening gehouden met
de wetenschappelijke prestaties, maar ook met
het gedrag in het internaat, de religieuze instelling
en de eventuele priesterroeping 1e+¡. Zo werd ie-
mand wel eens met pijn en moeite door de school
gesleept als men de indruk had dat hij een vrome
jongen was, in wie ondanks zijn matige intellec-
tuele mogelijkheden toch een goede dorpskape-
laan kon steken.

De meeste leraren betoonden grote inzet voor hun
ondenruijstaak. Ze strmuleerden het stelselmatig
en goed verzorgen van het opgegeven huiswerk
door regelmatige en snelle correctie ervan. Het
lesleren werd bevorderd door consequente over-
horingen en door krachtig ingrijpen bij wanpres-
taties: nieuwe overhoring ('exercitie') op de kamer
van de leraar tijdens de volgende ochtendrecrea-
tie met strenge straffen bij hernieuwd falen, extra
taken, strafopdrachten e.d. De docenten waren
altijd bereid, gevraagd of ongevraagd en zonder
emolumenten, achterblijvende leerlingen indivi-
dueel of in groepjes bij te werken. ln de meeste
herinneringen van de leerlingen wordt dan ook
overwegend positief over de leraren gesproken.
Aan hun gestrengheid denken sommigen met
huiver terug, hun inzet echter wordt erkend en
gewaardeerd.

Venruevenheid van school en internaat

waren nauwelijks ontwarbaar met elkaar verwe-
ven.
Wie zich in het internaat in gunstige of ongunstige
zin onderscheidde plukte daarvan in schoolveelal
de wrange of de zoete vruchten.
Het omgekeerde was ook het geval. Wie in de
school ten achter dreigde te geraken voelde ook
in het internaatsleven de lange en invloedrijke arm
der docenten van de school:verbod mee te doen
met toneel- of muziekuitvoeringen, extra studie-
taken op de vrije middagen, verplichting om in

de vrije avondstudie aanwezig te zijn.
School en internaat drongen aldus bij herhaling in

elkanders wereld door. Grote en kleine gebeur-
tenissen in het internaat be'Ínvloedden de gang
van zaken in de school: als er in de meimaand
dagelijks lof was of wanneer er op bepaalde
dagen 's ochtends een hoogmis was (die langer
duurde dan de stille mis) werden in de school
de lessen veelal vijf minuten ingekort; het sur-
veillantencongé voor het internaat betekende een
vrije middag voor de school, evenals een bezoek
van de bisschop of van een ander hooggeplaatst
persoon; bij de generale repetitie van het Half-
vastentoneel hadden de acteurs een lesvrije mid-
dag. Omgekeerd oefende de school veel invloed
uit op de gang van zaken in het internaat. Als er
in de school belangrijke tijden waren (proefwer-
ken, eindexamens) werd daarvoor de dagorde
van het internaat aangepast,
Ook in financieel opzicht waren school en inter-
naat nauw verstrengeld. Wel was er, met het oog
op het rijkssubsidie een formele scheiding tussen
de gebouwen van school en internaat. Het rijk
betaalde aan Rolduc een bedrag aan huur voor
de onderwijsruimten en een vergoeding voor aan-
kleding, onderhoud, schoonmaak en energiekos-
ten. ln feite echter maakte de school zo nodig ge-
bruik van de faciliteiten van het internaat en om-
gekeerd. Ook was het bepaald niet zo, dat midde-
len die door het rijk voor de school beschikbaar
werden gesteld daaraan ook altijd werden be-
steed (35).

Deze verwevenheid van school en internaat bleek
ook uit het feitelijk functioneren van de leiding.
Formeel was er een schoolbestuur, bestaande uit
de president en enkele hoogleraren van het groot-
seminarie in Roermond. Hun rolwas echter in feite
te verwaarlozen. Vrijwel hun enige taak was het
zetten van hun handtekening onder officiële stuk-
ken wanneer dat vereist was. Beweerd wordt, dat
ze dergelijke documenten desgewenst ook blan-
co ondertekenden (36).

De school kende een rector en een of meer con-Ondenrvijs en dagelijks leven, internaat en school
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rectoren (tot 1946 ook een directeurvan de HBS).
Hun functies waren, zolang de president niet ook
reclor van het gymnasium was, louter administra-
tief. Alleen bij de eindexamens trad de rector meer
op de voorgrond: hij ontving en ondertekende alle
officiële stukken, opende de examenopgaven en
zat de vergaderingen van de leraren met de ge-
committeerden voor.
Behalve bij die gelegenheid was het tot in 1957
in feite president Van der Mühlen die zowel in de
school als in het internaat de leiding uitoefende.
Hoewel hij met de school formeel geen enkele
bemoeienis had - hij was er nret eens leraar en
had in het gymnasium, behalve voor het geven
van godsdienstlessen geen enkele onderwijs-
bevoegdheid - zal hij alle rapportvergaderingen
voor, van de voorbereidende klas af tot en met de
zesde gymnasium en hij greep daarbij meer-
malen beslissend in.
Ook op de rapporten en op de oorkonden voor in
school behaalde prijzen en eervolle vermeldingen
stond de handtekening van Van der Mühlen, door-
gaans gestempeld.
Wie het als leerling in de klas zo bont maakte dat
hij door de leraar uit de les verwijderd werd, moest
zich niet melden bij de rector maar bij de president
(en bij diens afwezigheid bij de prefect). De mees-
te leerlingen zouden trouwens niet eens geweten
hebben, wie de rector was.

Ook in het philosophicum was Van der Mühlens
invloed bijzonderdominant. Hij was niet het hoofd
van de filosofie, maar de docent die dat wél was
oefende zijn taak uit als afgeleide van het gezag
van Van der Mühlen (ez¡.

Onder Jochems waren vanaf 1959 de formele en
de feitelijke situatie meer met elkaar in overeen-
stemming, omdat deze naast president ook rector
van het gymnasium was.

Dit alles betekende, dat de leerling in feite nooit
uit de schoolsfeer kwam. Hij leefde in en bij de
school, hij had in school en internaat voor een
goed deel met dezelfde mensen te doen, ook
omdat lei'aren uit de school nogal eens optraden
als surveillanten in het internaat. Wat in school
gebeurde was terstond in het internaat bekend en
omgekeerd. Het dagelijks leven van een Roldu-
cien was aldus dcortrokken van onderwijs, terwijl
het onden¡¿ijs geheel lag ingebed in zijn dagelijks
leven.

Composities, overgang en prijsuitreiking

Tot in de jaren '60 werd ieder trimester besloten
met een periode van proefwerken, waarin geen
lessen meer werden gegeven. Er was voor die
dagen een apart rooster.
Na ochtendstudie, ontbijt en recreatre was er drie
kwartier studie, gevolgd door een proefwerk (of
"compositie", zoals meestalwerd gezegd) van een
uur. Na een half uur recreatie was er weer drie
kwartier studie en een uur proefwerk.
Na diner en middagrecreatie volgden een studie
van drie kwartier en een proefwerk van vijf kwar-
lier. Zo'n proefwerk van langere duur werd door-
gaans besteed aan een vertaling van moeilijk
proza uit Latijn of Grieks of voor Nederlands op-
stel.
De avondstudie na het gouter en de vrije avond-
studie na het souper werden als gewoonlijk ge-
handhaafd. Wel werd in de proefwerktijd de vrije
studie door vrijwel iedereen bezocht.
Op de twee vrije middagen werden geen proef-
werken gegeven.
Van ongeveer 1960 af waren er's ochtends drie
proefwerken van een uur, gescheiden door een
kwartier pauze.'s Middags was er een uur studie
en een proefwerk van anderhalf uur.
Nog later werd de aparte proefwerkweek afge-
schaft en werden de proefwerken gespreid over
het trimester gegeven.

ln de proefwerktijd stond het hele leven in het
teken van de composities. Het waren vermoeiende
en neryeus geladen dagen, met veel extra studie-
tijd waarin met groter concentratie maar ook met
meer zenuwachtige spanning dan anders werd
geblokt. Ook het maken zelf van de proefwerken
vergde veel inspanning en nervositeit. Het bezoe-
ken van de vrije studies was zoals gezegd voor
iedereen vanzelfsprekend. De studies voor de
afzonderlijke proefwerken worden door iemand
omschreven als "opjutten" vooral als je aan de
hand van opmerkingen van de leraren uit de
laatst gegeven lessen op zoek ging naar het'vrije
stukje' (de tijdens het proefwerk te vertalen
tekst) (3e).

Sommigen zeggen, die tijd als té spannend er-
varen te hebben. Anderzijds wordt ook erkend,
dat hij een zekere afwisseling betekende in een
voor het overige monotoon verlopend trimester
1es;. De proefwerktijd kreeg nog een aparte kleur,
doordat hij ook doortrokken was van de verwach-
ting der naderende vakantie. De dagen voor
Kerstmis en vooral die voor Pasen hadden daar-
bij bovendien een bijzonder cachet vanwege hun
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liturgische betekenis.

Voor de grote vakantie braken na het laatste
proefwerk enkele dagen aan van wachten op de
beslissing wie wel en wie niet bevorderd werd.
Men vulde zijn tijd dan veelal met het opruimen
van het kastje in de studiezaal en van de cham-
brette op de slaapzaal. Het was een van de wei-
nige gelegenheden waarbij in die ruimten gepraat
mocht worden. Koffers werden van de kofferzolder
gehaald en gepakt. Wie een studietaak voor onder
de vakantie voorzag of zelfs een herexamen, af te
leggen aan het begin van het volgend schooljaar,
pakte uit voorzorg ook maar de boeken van zijn
zwakke vakken erin.
Een van die laatste avonden vond het flatsconcert
plaats. (Flatsen was bargoens voor'blijven zitten').
Terwijl de leraren de rapportvergaderingen hiel-
den werd, als het weer het toeliet op de cour en

anders in de aula, een licht concert gegeven. Vaak
werd dat verzorgd door een muziekcorps van bui-
ten, later ook door de eigen harmonie.
"Maar bij flatsconcerten heb ik nooit het gevoel gehad een van
de 'gehangenen' te zijn. De eerste jaren wist ik eigenlijk niet
beter dan dat het een gezellige avond moest zijn en dat
waren ze ook, zeker wanneer het weer het toeliet, dat we
buiten rond de kiosk konden zitten. Later, op 5 gym vooral,
heb ik op die avond wel eens een wrang gevoel gehad:
niet zozeer omdat het lot mij parten zou spelen, maar wel
omdat enkele van mijn klasgenoten, met wie ik een goed
konlakt had er 'slechl voór stonden'.
Wij beneden op de cour, zii - de leraren - boven, op de
bisschopszaal geloof ik. Ze moeten daar toch ook de muziek
gehoord hebben!" (40).

De laatste dag van het schooljaar werd vaak een
grote wandeling gemaakt, soms zelfs een tocht
van een hele dag. lntussen vervolgden de leraren
de rapportvergaderingen.
Na thuiskomst 's avonds volgde het souper en

daarna werd de uitslag bekend gemaakt. Elke klas
verzamelde zich voor de kamer van haar hoofd-
leraar. Dat gaf de anders zo rustige en vrijwelver-
laten Herengang de ongekende aanbl¡k van hon-
derden nerveuze, later opgetogen of juist diep
bedroefde jongens. ln alfabetische volgorde ging
iedereen naar binnen om het oordeel te vernemen:
geslaagd, gezakl, taak, herexamen.

's Anderendaags werd het schooljaar besloten
met een plechtige Hoogmis, de f/afsmis Tot 1946
werd de uitslag pas aansluitend aan deze mis
gegeven. ln de tweede helft van de ochtend volg-
de dan de plechtige prijsuitreiking in de aula. Na

1946 werd deze voorgezeten door de bisschop
en bijgewoond door de dekens van het bisdom en

een aantal pastoors,
Al naar gelang het volgnummer dat iemand in
zijn klas voor een vak had behaald kreeg hij een
eerste, tweede, derde prijs, dan wel een eerste,
tweede, derde vermelding. Vier eervolle vermel-
dingen golden als één prijs. De leerling die een
hoog gemiddelde (tenminste 71/z) over alle vakken
had behaald werd daarenboven geëerd met de zo
genoemde algemene prijs (prix général of "de
prix").
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Ondanks de muzikale omlijsting door koor, orkest
of harmonie was de prijsuitreiking een nogal saaie
en langdurige plechtigheid. Per klas werden de
namen der gelukkigen met de prijzen door hen
behaald voorgelezen. leder der laureaten besteeg
daarop het podium en ontving uit handen van de
bisschop of van een der dekens een boek.
Dìt was te groter en schoner, naarmate de behaal-
de prijzen talrijker waren. Na afloop konden
boeken 'die men al had'worden geruild. Van die
gelegenheid werd nogal druk gebruik gemaakt
in de hoop, dat men iets beters dan het gekregene
kon bemachtigen, want het merendeel van de
verstrekte literatuur was nogal teleurstellend van
kwaliteit. Het vermoeden lijkt gewettigd, dat er
nogal wat onverkoopbare winkeldochters van de
boekhandel tussen zaten.
Om de langdurige plechtigheid in de aula te be-
korten kreeg van ongeveer 1961 af ieder die een
prijs had gewonnen deze aansluitend aan de uit-
slag uitgereikt op de kamer van de hoofdleraar.
ln de aula werden dan alleen nog de algemene
prijzen uitgereikt en de uitslagen van de eind-
examens voorgelezen.

ln hun ingezonden herinneringen vermelden twee
oud-leerlingen,dat ze het altijd wat onrechtvaardig
hebben gevonden, dat de goede leerlingen, toch
al bevoorrecht en benijdenswaardig, aan het einde
van het jaar met prijzen werden beloond, dat
minder ijverigen aldus misschien werden gesti-
muleerd, maar dat het systeem volstrekt voorbij-
ging aan de grote inspanningen van de meer
eenvoudigen van geest die nooit onder applaus
het podium mochten bestijgen 1ar¡.

"(Wie net wel of niet meekonden) . . . kregen niets, hoe hard
ze ook geblokt hadden. Na ll gym hoorde ik bij die laatste
kategorie. Het feit dat ik buiten de prijzen viel was natuurlijk
niet leuk. Maar ongelukkig voelde je je pas, wanneer je tijdens
zo'n feestelijke afsluiting van het school¡aar je realiseerde, dal
je gezakt was of mel een herexamen of taak naar huis kon
gaan" (42).

De prijsuitreiking werd besloten met loespraken
van de president en van de bisschop. Vooral in de
jaren van Van der Mühlen en Lemmens werd
daarin altijd gewezen op de gevaren van de va-
kantie: "O.L. Heer kènt geen vacantie!" en op de
noodzaak steeds de hand van Moeder Maria vast
te houden. Daarna zwermden allen na een korte
broodmaaltijd uit voor zes à zeven lange weken
vakantie. ln de avonduren werd voor de leraren
ter afsluiting van het jaar een zeer uitgebreid diner
aangericht.

Eindexamen

Hierboven werd al beschreven, hoe in de hoogste
twee à drie klassen het eindexamen zijn schaduw
begon vooruit te werpen. De leraren van de eind-
examenvakken prikkelden tijdens hun lessen de
soms verslappende aandacht van hun pupillen
met opmerkingen als: "Pas op, dat kan op het
eindexamen gevraagd worden". Ook werden bij
herhaling, vaak met naam en toenaam, voorbeel-
den aangehaald van leerlingen die op het examen
de constructie, het woordje of de som waar de
klas toevallig nu mee bezig was niet bleken te
beheersen en met wie het dan ook zonder uit-
zondering buitengewoon slecht was afgelopen.
Zeker het laatste jaar werd voor de meeste vakken
besteed aan het trainen van vertalingen, tekstver-
klaringen of typen van sommen zoals die bij het
examen te verwachten waren. Bij andere vakken
- zoals geschiedenis - was het laatste jaar vaak
een race tegen de klok om de voorgeschreven
stof nog binnen de beschikbare tijd af te krijgen.

Hoewel de resultaten van de eindexamens in de
loop van de jaren doorgaans redelijk waren te
noemen heerste er, vooral bij de leiding (Everts)
grote vrees voor een strenge commissie van
rijksgecommitteerden, waardoor het examen
geheel uit de hand zou kunnen lopen. Omdat men
bang was, dat in zo'n geval de school haar goede
naam zou verliezen, werd - vooral aan het eind van
de jaren '40 en in het begin van de jaren '50 - zeer
streng geselecteerd wie tot het eindexamen zou-
den worden toegelaten.
Een eerste schifting geschiedde bij de overgang
van V naar Vl gymnasium. Slechts degenen van
wie ven¡vacht mocht worden dalze zouden slagen
werden tot de eindexamenklas toegelaten. De
overigen doubleerden of ze gingen naar een zo-
genaamde S-klas (seminarie-klas) en deden het
S-examen, dat geen erkend eindexamen was.
Ook na het tentamen, dat in de kerstvakantie voor
het eindexamen plaats vond, werden meestal
nog enkele zwakkere kandidaten van de 'echte'
ei nd examen klas naar d e S-afdel i n g ove rge p laatst
of teruggezet naar V gym. Het systeem had in die
jaren iets van een situatie met omgekeerde be-
wijslast: het was niet zo, dat degenen die weinig
kans hadden het eindexamen te halen naar de
S-afdeling werden venrvezen; tot het examen
werden slechts diegenen toegelaten die een
goede kans hadden te slagen (zie tabel).
Dat heeft tot gevolg gehad, dat zeker in die jaren
aan nogal wat kandidaten die op grond van hun
capaciteiten mogelijk een erkend gymnasium-
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diploma zouden hebben behaald - eventueel na
een jaar doubleren - de mogelijkheid daartoe niet
werd verleend ps¡.

Voor een aantal van hen, die .later hun priester-
opleiding afbraken of die uit het ambt traden heeft
dat soms maatschappelijk nare consequenties
gehad, omdat ze met hun S-diploma niet tot
Nederlandse universitaire opleidingen konden
worden toegelaten.
Een van degenen die hun herinneringen inzonden
vertelt, hoe hij al na Kerstmis in de vijfde voor de
keuze werd geplaatst (opnieuw) te doubleren of
na V gym naar Vl S te gaan. Toen hij voor het laat-
ste koos, telde hij in feite niet meer mee. Hij mocht
aan niemand vertellen, dat hij voor Vl S bestemd
was. Bepaalde examenvakken hoefde hij niet te
doen, maar hij moest wel voor de schijn de lessen
daarin bijwonen.

"Diep ongelukkig heb ik me in die ti¡d gevoeld. Je moest aan
alles denken: omdat bijvoorbeeld één leraar de gewoonte had

om de gecorrigeerde schriften vÓór het btnnenkomen van de
leerlingen uit te delen, moest ¡k ervoor zorgen hel eerst in

de klas te zijn om dan mijn eigen schrift op de bank te leggen
(mijn schrift werd immers nooit meegenomen en hoefde dus
ook niet gecorrigeerd te worden). Een enkele keer vergat een

Verhoudingen fi;ssen aantal leerlingen Vl gym en
aantal toe g e I ate n e n tot e i n d exam e n (aantal I e n e n
p e rce ntag es), ve rg e le ke n m et e i n d exam e n re su I -
taten (aantallen en percentages gezakten 1947-
1959). Bron: Rolducs Jaarboek.

leraar dat ik een bepaald onderdeel niet volgde en gaf mij

een beurt. Op zo'n moment had ik door de grond willen
zakken.
Ook de proefwerken moest ik normaal meedoen (hoewel ik
niets van de stof kende) maar ik had dan niels te doen en
gedurende anderhalf uur zat ik maarte doen alsof, zat ik maar
wat onzin op te schrijven, intussen iedereen verwensendl
Hoe weinig ik meetelde, bleek op Vl gym, bij het bekend
maken van de indeling voor de tentamens na Kerstmis. leder-
een stond op de lijst, behalve ik. lk zogenaamd opspelen bij

de verantwoordelijke leraar. Maar of het voor mijn klasgeno-
ten overtuigend klonk wist ik niet. lk werd alsnog op de len-
tamenlijst gezet, als laatste. lk mocht dus loch tentamen doen,
een tentamen pro forma!
Na Kerstmis, na de tentamens dus, was de komedie (voor mij

was het een drama in vele bedrijven geweest) afgelopen.
Toen kreeg ik gezelschap van nog lwee andere klasgenoten
die ook niet goed werden geacht voor het staatsexamen.
En dat mocht iedereen toen weten" 1aa¡.

Het tentamen, afgenomen in de kerstvakantie, was
in alles zoveel mogelijk gelijk aan een echt exa-
men. De leraar liet zich, om het zoveel mogelijk
op de werkelijkheid te laten gelijken, veelal verge-
zellen door een collega die de rol van de gecom-
mitteerde speelde. Het was heel spannend met
een klein groepje lotgenoten vrijwel alleen in het
grote gebouw te zijn, wetend wat er op het spel
stond.

Uit dit overzicht blijkt vooreerst dat men tot 1951

een zeer strenge selectie toepaste bij toelating
tot het eindexamen (gemiddeld 48 procent werd
toegelaten, met een dieptepunt in 1950). Daar-
naast blijkt, dat dit niet resulteerde in een groter
perqentage geslaagden - het tegendeel is eerder
waar!

Na een aarzelend begin in de jaren 1952 en 1953
(toelatingspercentage gemiddeld 71%) loopt het

aantal toegelatenen snel over de B0 procent heen
(gemiddeld percentage 1954-1959 is 86%).

Dr. P. Everts, rector gymnasii tot 1953, was voor-
stander van de 'veiligheidspolitiek', die - zoals
blijkt - daarna definitief werd verlaten.

Opmerking: in schooljaar 1955-1956 wordt gym-
bêta ingevoerd, hetgeen de eindexamenresul-
taten noch positief noch negatief be'invloedde.
1958-1959 was gewoon een toevallig 'slecht jaa/;
van de 26 geslaagden slaagden er ook nog niet
minder dan 9 pas na herexamen!

schooljaar aantal ll. toegelaten
Vl gym") tot eindex.

hiervan
geslaagd

abs. % abs. %

1946/47
1946/47
1947/48
1948/49
1 949/50
'1950/51

1951/52
1952/53
1 953/54
1 954/55
1 955/56
1 956/57
1957 / 58
1 958/59

% 13
13 86,7
10 71,4
15 BB,2
13 100
20 95,2
24 96,0
31 100
22 95,7
31 100
27 90,0
36 97,3
41 91,1
26 7B,B

27
27
29
35
35
41

33
46
29
3B
36
44
46
39

15
15
14
17
13
21

25
31
23
31
30
37
45
33

55,6
55,6
48,3
48,6
37,1
51,2
75,8
67,4
79,3
81,6
83,3
84,1
97,9
84,6

lNiet duidelijk is welke teldatum de jaarboeken hier nemen; waar-
sôhijnlijk hebben deze cijfers betrekking op het einde van hel ver-
melde schooljaar.
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De laatste weken voor het eindexamen werd aan
de kandidaten een grotere mate van vrijheid ge-
gund. Ze mochten studeren en recreeren in het
bosquet en in het zgn. Duits bosquet, vlak over de
grensweg gelegen. Zeker na het schriftelijk exa-
men, toen de vakken die niet mondeling zouden
worden geëxamineerd uitvielen, was voor studie
en recreatie veel extra tijd beschikbaar.

Het schriftelijk eindexamen vond tot 1964 plaats in
de gymnastiekzaal, daarna in de aula minor aan
het voorplein. Voor ieder was er een apart tafeltje
met een stapeltje gewaarmerkte papieren en een
glas water, 's morgens door een der knechten
klaargezet. Het was in de jaren voor 1957 de eerste
keer dat de leerling merkte, dat de school over een
rector beschikte: niet de president maar de rector
had de leiding, opende de opgaven en verzamel-
de de beschreven vellen.

Tussen schriftelijk en mondeling ontstond tussen
leerlingen en docenten een sfeer van grotere na-
bijheid en groeiende lotsverbondenheid. Het na-
derende examen kreeg iets van een gezamenlijk
te voeren strijd tegen de gecommitteerden. Wan-
neer eenmaal de commissie was bekend ge-
maakt, werd in de lessen door de leraren nogal
eens ingegaan op de speciale belangstellings-
sfeer en op de hebbelijkheden van de aangewe-
zen deskundigen. Met name wanneer voor een
vak als geschiedenis een niet-katholieke gecom-
mitteerde was benoemd, werden in die laatste
weken nog wel eens aparte capita selecta behan-
deld vanuit een meer reformatorische of pagane
optiek dan voorheen was geschied.
Na zes of meer jaren door de leraren aangespoord
te zijn tot zeer hard werken, was het een nieuwe
ervaring, van hen nu de raad te krijgen kort voor
en tijdens de examentijd de boeken gesloten te
laten. Tijdens de avonduren waren altijd welenke-
len van hen bereid met de groep die onder het mes
lag een ontspannende wandeling te maken. Daar-
bij deden degenen die bij de begeleidende do-
cent al het mondeling examen hadden afgelegd
nauw verholen pogingen te achterhalen hoe daar-
bij hun sc'ore was geweest, tenruijl degenen die
nog aan cle beurt moesten komen besmuikt
plachten te sonderen, over welke onderwerpen zij
de kans liepen geëxamineerd te worden. Ook
greep men wel de gelegenheid aan, de leraar indi-
caties te geven over welke onderwerpen men bij
het examen liever niet aan de tand zou worden ge-
voeld.
Het mondeling examen werd doorgaans afgeno-
men in de (privé)kamervan de leraren. Rolduc liet

niets na, om het de gecommitteerden naar de zin
te maken: voedsel, koffie en andere dranken en
sigaren van uitnemende kwaliteit werden royaal
verstrekt. Hel was bovendien gebruikelijk dat de
leraren met de commissie eenmaal copieus di-
neerden.

Nadat een groep van ongeveer zeven leerlingen
het examen voltooid had vergaderden de leraren
met de commissie in de Bisschopszaal over de
uitslag. De kandidaten verbeidden met veel span-
ning hun lot in de aanpalende kamer van de
prefect. Wanneer ter vergadering de uitslag was
vastgesteld werden door de rector of door een van
de leraren de geslaagden gehaald. Wie onver-
hoopt gezakt was bleef achter.
De diploma-uitreiking vond terstond plaats;ze was
kofi en sober. Na een toespraakje van de rector
werden de diploma's ondertekend en daarmee
was het gedaan. Het is opmerkelijk, dat zelfs bij
zo'n belangrijke gebeurtenis de ouders niet wer-
den uitgenodigd.

Wie de uitslag had vernomen vertrok voor enige
tijd naar h uis, afgunstig nagestaard door d iegenen
van zijn klasgenoten die nog aan het mondeling
examen moesten beginnen.
Tot en met 1963 werd de klas enkele weken nadat
de eindexamens waren afgelopen weer op Rolduc
verwacht om zich voor te bereiden op het toe-
latingsexamen tot de filosofie. Dit bestond uil een
examen over de stof die behandeld was in de
godsdienstlessen van het laatste jaar. Als examen
werd het nauwelijks serieus genomen. De dagen
waarin men verondersteld werd er zich op voor te
bereiden werden grotendeels doorgebracht met
scherts en jokkernij. Men verkeerde in het geluk-
kige niemandsland tussen het plebs van het
gymnasium ("de cour") en de Heren van het
philosophicum. Wanneer men het niet al te bont
maakte werd men in die dagen door prefect en
surveillanten ongemoeid gelaten.
Na het godsdienstexamen begon dan definitief
de grote vakantie. Voor degenen die verder
zouden gaan naar het philosophicum betekende
dat een afscheid voor enkele maanden. Zij die
hadden besloten na het behalen van het gym-
nasiumdiploma elders hun studie voort te zetten
zongen bij die gelegenheid voor het laatst hun
"Adieu à Rolduc": "lk was geen Rolducien meer,
j'étais au bout de ma carrière" (46).
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NOTEN

(r) F. Sassen, Rolducvan 1843 tot 1943. Geschiedenis ener
eeuw,in'. Rolduc 1843-1 943, Kerkrade 1948, p.58.

(2) Staandaardbrief van de directeur aan de pastoor van
een parochie waaruit een leerling was aangemeld voor
hel klein-seminarie, gevolgd door een zestal vragen;
ACR V. De ondertekening met'Directeur' i.p.v. 'President'
is opvallend omdat de hoogste Rolducse autoriteit sinds
1946 de titel 'presidenl' droeg.

1s7 Onderwijsherinneringen Schoenmaekers, p. 2; ACR lVa.

(4) Onderw¡jsherinneringen Van Oeffelt, p. 2; ACR lVa.

(5) Her¡nneringen Reul, p. 2; ACR lVa.

(6) Her¡nner¡ngen Lemmen, p. 5; ACR lVa.

(7) Zie hiervoor in dit boek het hoofdstuk over CultUrele vor-
ming en vriie tiidsbesteding,_pp. 124-138.

(8) Herinner¡ngen Offermans, p.7 en Herinneringen Reul, p.3i
ACR lVa.

(e) ln 
.1 

946 verdween niet alleen de Rolducse HBS, maarwerd
geruisloos ook de bêta-afdeling van het gymnasium op-
geheven. Kenneliik werd toen voor Ìoekomstige priesters

de alpha-afdeling de enig geschikte geacht. ln 1954
keerde het gymnasium-B weer terug.

(10) Onderw¡jsherinneringen Lemmen, p. 1; ACR lVa.

(rr) Aan het Bisschoppelijk College te Roermond placht te-
zelfder tijd een der classici (drs. J.H.H. Storms) aan ziin
leerlingen van lV gym te vragen: 'Wie van jullie gaat vol-
gend jaar bêta doen en wie blijft er op het gymnasium?'

(r2) Er zijn aanwijzingen dat op V gym-A naast wiskunde
steeds een der exacte vakken als I niel-eindexamenvak
op het rooster bleef staan.

(13) Onderw¡jsherinneringen Van Oeffelt, p. 2; ACR lVa.

(t4) De gegevens over de klassieke lalen werden verstrekt
door de leraar (oudleerling) W. Lemmen, mel aanvullingen
van Th. Reul, H. Franssen en W. Engelen;ACR lVa.

(ts) Deze gegevens zijn verstrekt door de oudleraar neder-
lands L. Wijnen. Ze werden aangevuld door J. Offermans,
Th. Reul en H. Franssen; ACR lVa.

1tø¡ Onderwijsherinneringen Offermans, p. 11 ACR lVa.

(r7) Deze gegevens zijn verstrekl door de oud-leraar frans
J. Lenders. Ze werden aangevuld door Th. Reul en H.

Franssen; ACR lVa.

(e) Over het vak duits waren alleen gegevens beschikbaar
van Th. Reul en H. Franssen; ACR lVa.

(1e) De oudleraar engels Chr. Meertens heeft'uit hei geheugen

en uit losse aantekeningen' een lijstje opgesteld. Dit is

aangevuld doorTh. Reul en H. Franssen; ACR lVa.

(20) De gegevens over aardrijkskunde, verstrekt door de oud-
leraar M. Berkels, werden aangevuld door H' Franssen;

ACR lVa.

(2r) De gegevens zijn afkomstig van de oud-leraar geschiede-
nis A. Timmermans; ze werden aangevuld door Th. Reul

en H. Franssen; ACR lVa.

(22) De gegevens werden verstrekt door de oud-leraar wiskun-
de H. Recker; ACR lVa.

(23) De gegevens werden verstrekt door de Rolducse natuur-
kundeleraar F.J. Drenth en aangevuld door H. Franssen;
ACR lVa.

(24) Dit gegeven werd verstrekt doorTh. Reul;ACR lVa.

(25) lnformatie verstreki door Th.Reul; ACR lVa.

(26) lnformatie verstrekt door H. Franssen; ACR lVa. Over het

godsdienstondenarijs wordt ook geschreven in het hoofd-
stuk Geesle/ike en godsdienstige vorming, pp. 97-98 van

dit boek. Met veel aarzeling zijn de gegevens over de at
zonderlijke schoolvakken en de daarbij gebruikte boeken
hier opgenomen. Voordal deze gegevens werden verza-

meld bestond de hoop, dat uit deze leerboeken trends en

ontwikkelingen in het ondewijs zouden zijn af te leiden.

Dit bleek maar in zeer beperkte mate het geval. Doorgaans
was hel onduidelijk, wanneer en waarom een nieuwe
methode werd ingevoerd.
De redactie heefl uiteindelijk gemeend deze gegevens,
hoewel lacuneus en mogelijk soms zelfs onjuist, toch aan

de benevolens lector te mogen voorleggen. Misschien
bewrjzen ze nog eens hun nut wanneer ooit een stud¡e

over het naoorlogse v.w.o. geschreven gaat worden.

(27) Onderw¡jsherinneingen Poulssen, p. 1; ACR lVa.

(28) Onderw¡jsherinneingen Van Oeffelt, p. 2; ACR lVa.

(2s) Onderwijsherinneringen Schoenmaeckers, p. 3; ACR lVa.

Op zondag kende men nog de variant van de verplichte
vrije studie: iedereen moest tussen het lof en het souper
in de studiezaal verblijven, maar men hoefde dan niel te
sluderen (lezen, brief schriiven e.d.).

(3o) Herinner¡ngen Simmelinck, p. 9; ACR lVa.

(31) Onderw¡jsherinneringen Poulssen, p. 1; ACR lVa.

(32) Zie het hoofdstuk Leraren, zuster en knechten, pp. 143-

1 59.

(33) Onderw¡jsherinneringen Timmermans, p. 2; ACR lVa.

(34) Her¡nneringen T¡mmermans, p. 3; ACR lVa.

(ss) Vergelijk het overzichtshoofdstuk op pp. 13-77.

(36) Onderw¡jsherinneringen Timmermans, p. 1; ACR lVa.

(37) Vergelijk in dit boek het hoofdstuk over het philosophicum,
pp. 163-195.

¡sa¡ Qnderwijsherinneringen Pulssen, pp. 1-2; ACR lVa.

(3s) Onderw¡jsherinneringen Van Oeffelt, p. 2; ACR lVa.

(4o) Her¡nneringen Van Oeffelt, p. 3; ACR lVa.

(41) Onderw¡jsherinneringen Schoenmaeckers, p. 4; ACR lVa.

(42) Her¡nner¡ngen Wiermans, p. 1; ACR lVa.

(43) Soms legde een enkeìing zich daarbij niet neer. Zo iemand
kon deelnemen aan het landelijk afgenomen "Staats-

examen". ln 1947 slaagde daarvoor een te Rolduc niet tot

het examen toegelaten kandidaai, die later burgemeester
zou worden van een der grootste steden van het land. ln
1948 behaalde een later lid van de Tweede Kamer langs
deze weg het gymnasiumdiPloma.

(44) Her¡nnerìngen Wiermans, pp. 1-2; ACR lVa.

(45) Herinner¡ngen Van Oeffelt, p. 4; ACR lVa.
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CULTURELE VORMING EN VRIJE TIJDSBESTEDING

"Aan den uitersten Zuid-Oosthoek van het land ligt, op een

schilderachtigen heuvel, eene kostschool en voorbereidend
Seminarie. Daarzijn nogal veel leerlingen:een 300' Maardaar
zìjn ook een 30 Professoren. N/en legge daareens een bezoek
af, en als men dan deelneemt aan de tafel dier leeraars, dan zal

men daar vinden mannen van verschillende specialiteit, voor-

zeker, maar alle de kenmerken vertoonende van eene huma-
nite¡1, eene beschaafdheid, een smaak, eene belezenheid, die
men hier in de noordelijke provlncien maar zelden aantreft; en

deze hunne vertrouwdheid met boeken en menschen, ook
hunne vorming, zoo als de Ouden hel uitdrukten, door de

Muzen en de Graliën, spreekt zich uit in zuivere, gemakkelijke'
bevallige Nederlandsche gesprekken; men zou zeggen in een

Hollandsch, dat de affektatie van den Haagschen en de een-

tonigheid van den Amsterdamschen beschaafden tongval
evenzeer weet te vermijden" (1).

Met deze woorden gaf de katholieke emancipator
J.A. Alberdingk Thijm tegenover de in overgrote
meerderheid niet-katholieke leden van de Maal-
schappij der Nederlandsche Letterkunde blijk van
zijn grote bewondering voor Rolduc. Hij voegde
daar nog aan toe dat geen van die professoren l¡d

was van de genoemde Maatschappij. Thijm liet

het overigens niet bij woorden alleen: hij zond
twee zoons voor hun gymnasiale vorming naar
Rolduc.

ln het derde kwart van de negentiende eeuw nam
cultuur een belangrijke plaats in het leven der Rol-
duciens in: de drrecteur de mus¡que B.A. Pothast
schreef passies, feestcantates en muz¡ek bij to-
neelvoorstellingen, Rolducs directeur W. Everts

werkte er aan zijn Geschiedenis der Nederland-
sche letteren en leraren en leerlingen toonden een
levendige belangstelling voor binnen- en buiten-
landse literatuur. De onder Everts gevormde cul-
turele traditie werd onder directeur Corten voort-
gezet en in het eerste kwart van de twintigste eeuw
steeg het loneelleven tot een vroeger nauwelijks
gekend peil, vooral dankzij de inspanningen van
de leraren E.E.J.H. Ribbergh en J.H.Wtsmans (2).

Het culturele leven werd zeer sterk bevorderd tij-
dens het leraarschap (1918-1928) en de prefec-
tuur (1928-1934) van Leonard Linssen, de latere
promotor van o.a. de Jan van Eyck-academie en

de Toneelacademie in Maastricht. Linssen, dte in
Amsterdam Nederlands had gestudeerd, was een
begaafd docent die zijn leerlingen moelteloos wist
te boeien. Een oud-Rolducien herinnert zich:

"De letterkunde was voor hem allerminst een schools domein.
Heel de cultuurgeschiedenis, de dramaturgie, de beeldende
kunst, de nieuwe film, openluchtspelen, krantendebatten, ora-
toria, reizen en tenloonstellingen werden door deze enthou-
siaste leermeester ter sprake gebracht (. . .). Menigmaal bracht
hij op maandagochtend in de klas een vermaarde gast mee

die het weekend bij hem had doorgebracht: regisseurs,
acteurs, dichters, schilders hadden bij hem immer entrée, en

voor ons was het een ongehoord staallje van fijnproeverij -

voor die tìjd bovendien een unicum op koslschool - om de

Vondel-, Shakespeare- en Schillerlessen opgeluisterd te krij-
gen door een geimproviseerd college van Eduard Verkade,
Albert van Dalsum, Charlotte Köhler, Wies Moens; of onder-
houden te worden over Franse kathedralen door Matthieu
Wiegman, over Lenin en Gandhi door Willem Nieuwenhuts,
over Gezelle, Ariëns, Schaepman, Henriëtle Roland Holst
door welsprekende bezoekers als Anton van Duinkerken,
Bernard Verhoeven, Gerard Brom" (3).

Velen waren in 1946 bezorgd dat tijdens het vierde
Rolduc de cultuur minder aan haar trekken zou

komen. De doelstelling van Rolduc was ingeperkt
(alleen jongens die priester wrlden worden waren

welkom); de geografische herkomst was minder

breed (op enkele uitzonderingen na bestond heel

de leerlingenpopulalie uit Limburgers) en ook de

sociale herkomst vertoonde een wat eenzijdig
beeld (van de priesterstudenten kwam een aan-
zienlijk geringer deel uit de hogere klassen). De

sfeer in de eerste twee trimesters van het school-
jaar 1946/47 was niet bemoedigend (4). De voor-
waarden voor een bloeiend cultureel leven leken

aldus minder gunstrg en de verzekering van de

bisschop dat "wij met alle kracht bevorderen dat

de vorming onder cultureel (. ' .) opzicht bij geen

ander instituut in de schaduw hoeft te staan" (s) zal

beslist niet alle sceptici hebben overtuigd.

En toch, wie nu terugziet op het vierde Rolduc, door
de jaarboeken bladert, de herinnertngen van oud-
Rolduciens leest moet constateren dat het is mee-
gevallen. lndrukwekkende toneelvoorstellingen,
een intense kennismaking met het medium film,
gelegenheid tot velerlei vormen van muziekbe-
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oefening e.d. leven dankbaar in veler geheugen.
De meeste leerlingen ziln zeker met meer uitingen
van cultuur in aanraking gekomen dan wanneerzij
hun gymnasiumjaren aan een middelbare school
elders zouden hebben doorgebracht.

ln dit hoofdstuk zullen wij een aantal opmerkelijke
aspecten van culturele vorming en vrije tijdsbeste-
ding op Rolduc beschrijven: het toneel, de muziek-
beoefening, de film, de Academies Alberdingk
Thijm en Sancfus Augustinus, hel Rolducs Jaar-
boek en de VREE (het leerlingenblad van Rolduc).
Ook zal in dit hoofdstuk worden gesproken over
sport op Rolduc; deze nam in de beleving van veel
leraren en leerlingen een even belangrijke plaats
in als cultuur en kan in een hoofdstuk dat mede is
gewijd aan de vrije tijdsbesteding eigenlijk niet
worden gemist.

Toneelop Rolduc

Dat er op veel kostscholen met enthousiasme
toneel werd gespeeld is bekend; klein-seminaries
vormden in dat opzicht geen uitzondering p). Wel
waren op Rolduc de omstandigheden bepaald
gunstig. Er was een aula met voortreffelijke accom-
modatie voor spelers en publiek die veel meer mo-
gelijkheden bood dan de leeggeruimde gymnas-

tiek- of recreatiezaal waarmee men zich vaak op
andere colleges moest behelpen. Verder kon men
tot .1963 een beroep doen op de filosofen, die
ouder waren dan de gymnasiasten en van wie
mocht worden veruacht dat zij een goed inzicht
hadden in hun rol en ook dat zil reeds over een
aantal j are n tonee lervari n g besch i kten. Bove nd ie n
moet worden gewezen op het feit dat een aantal
leraren over onmiskenbare regisseurskwaliteiten
beschikte (in de hier beschreven periode vooral
G.H.M. Janssen, drs. A.H.Chr. Meertens en drs.
J,A.C. Lenders). Tenslotte kwamen de leerlingen
vaak in aanraking met beroepstoneel: Nederland-
se gezelschappen (Toneelgroep Puck, De nieuwe
Komedie, Speelgroep Limburg) maar ook het
Zimmertheater en hel Grenzlandtheater uit Aken
waren regelmatig op Rolduc te gast.

Voorzover het toneel betrof dat door Rolduciens
zelf werd gespeeld waren er jaarlijks twee vaste
hoogtepunten. ln het eerste trimester vierden de
filosofen op 25 november het feest van hun patro-
nes Sint Katrien. De dag werd feestelijk afgesloten
met een door de filosofen gespeeld toneelstuk.
Bijzonder was daarbij dat de titel van het toneel-
stuk door de filosofen tot het allerlaatste ogenblik
zorgvuldig geheim werd gehouden en dat de leer-
lingen van het gymnasium (het p/ebs) geen risico
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schuwden om die titel tóch vroegtijdig te achter-
halen:
"Het was een prestigezaak en vele middelen werden aange-
wend om dat doel te bereiken. lk denk b.v. aan de keer dat de
mensen van de cour zich hadden lalen binnensluiten in de
aula, daar's avonds door repeterende 'Kuusjen' werden ont-
dekt en toen, na een achtervolging in de toneeltoren via een

luik op het dak van de aula kwamen, om daar vervolgetrs in
het maanlicht een krant te gaan 'lezen' om niet door de achter-
volgers herkend te worden. Een spannende lijd, voor beide
groePeringen" (7).

Het toneelstuk was meestal 'spannend': een de-
tective, een oorlogsspel of een rechtszaak. Aan het
eind van de jaren '40 werden ook wel 'literaire'
stukken gespeeld (b.v. Heyermans'De Wiize Kater
in 1947 en Rostands l'Aþbn in 1948).

De toneelvoorstelling bij uitstek was echter het
Halfvastentoneel in het tweede trimester. Hiervoor
werd doorgaans een drama uit de wereldliteratuur
gekozen, zowelvan 'oude' klassieke schrijvers als

Sophocles (Koning Oidipous in 1963), Racine
(Athalie in .1950), Molière (De Burger-Edelman in
1962), Shakespeare (Julius Caesar in 1952,
Macbeth in 1961 , Driekoningenavond in 1964),
Vondel (Lucifer in 1946, KonÌng David hersteltin
1948, Sa/omon in 1960) en Schiller (Willem Tell in
1947), maar ook van belangrijke auteurs uit de
twintigste eeuw als Shaw (De bekering van kap¡-
tein Brassbound in 1953), Ghéon (Geneslus in

1959, Anouilh (Hef Dievenbal in 1965) en Dürren-
mall (Romulus en Remus in 1967).

Door spelers en regisseur werd met enorme inzel
gewerkt, geen kosten waren te hoog als het er om
ging te zorgen voor een fraai decor en smaakvolle
kostuums, leraren waren clement voor hoofdrol-
spelers die hun les niet kenden, zelfs afwijkingen
van de strakke dagorde werden moeiteloos toege-
staan. De voorstelling werd vrijwel altijd een groot
succes. Zeker wanneer men in aanmerking neemt
dat de acteurs op zijn hoogst 21 jaar oud waren

mag men concluderen dat het spelniveau onge-
woon hoog was. Het meedoen aan het Halfvasten-
toneel heeft bij veel spelers onuitwisbare herinne-
ringen achtergelaten:

"Halfvaslen, zondag Laetare, had iets aparts. Spelers die een

uur eerder moesten dineren, omdat ze het eersl geschminkt

werden door De Serno en zijn helpers; het in toneelkleren
paraderen op de cour of op de "iizeren weg", terwijl de niet-

spelers in de studiezaal zalen te blokken; het gouter in de

kleedkamer; de aparte reuk van schmink en baardlijm; de

uitreiking van de toneelprogramma's waarin ook jÓuw naam

stond gedrukt; het maken van foto's (scènes, "koppen" en

onofficiële plaatjes); de R.T.T. die de allerlaatste hand legde

aan het décor of nog een spot (met "pink" er in) anders richtte;

spelers en regisseur die druk en zenuwachtig door de kleed-

kamers liepen; de warme groc vlak voor de voorstelling; het

verlichte "stilte" ìn de kleedkamer; en na de voorstelling het

afschminken met boter en de belraande ogen' Dat was Half-

vasten op Rolduc, dai wás Rolduc" (8).

Aldus een oud-Rolducien die zijn herinneringen
over toneel begon met de openingszin "Toneel en

Rolduc zijn voor mij identiek". Natuurlijk waren be-
levingen als de hierboven genoemde slechts weg-
gelegd vooreen klein aantal hoofdrolspelers, maar
de ervaring was algemeen dat de door zangkoor,
orkest of harmonie feestelijk omlijste voorstell¡ng
een der hoogtepunten van het jaar was. Na meer
dan dertig jaar terugziend op toneelvoorstellingen
op Rolduc verzucht iemand: "Na Rolduc nooit

meer zo sterk het gevoel gehad dat er iets moois
zalaan te komen" (s).

Een probleem was lange tijd de bezetttng van de
vrouwenrollen: slechts bepaalde leerlingen kwa-
men daarvoor in aanmerking (fors gebouwde en

sterk behaarde jongens of lieden met een sonore
basstem kon men hiervoor moeilijk vragen) en

bovendien moest hier en daar de teksl van het lite-

raire meesterwerk wat worden 'aangepast'. Met tn-

gang van 1959 was dit probleem opgelost: presi-

dent P.J.A. Moors had er mee ingestemd dat de
vrouwenrollen voortaan door échte dames werden
gespeeld. Het vinden van goede amateur-actrices
in Kerkrade en omgeving leverde geen moeilijk-
heden op.

Bij hoge uitzondering werd van de Halfvastentradi-
tie afgeweken; zo werd in het schooljaar 1954/55,
in het kader van de feestelijkheden rond het 850-
jarig bestaan van Rolduc, reeds op 19 november
1954 groots toneel gespeeld: men had gekozen
voor Moord in de KathedraalvanT.S. Eliot en vond
Albert van Dalsum bereid om de laatste repetities
te leiden en de hoofdrol te sPelen.

Het was niet de eerste keer dat een Nederlands
topacteur naar Rolduc reisde om samen met de
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leerlingen te spelen: in de jaren '20 was Louis
Bouwmeester op Rolduc (die uiteraard Shylock
speelde in Shakespeares De Koopman van Vene-
tie) en in de jaren '30 verscheen Eduard Verkade.
Albert van Dalsum kwam, voorzover het onze
periode betreft, voor het eerst naar Rolduc op Half-
vasten 1952. Zijn komst was zeker voor de acteurs
een gebeurtenis van de eerste orde:
"Hoogtepunt in mijn Rolducse toneelleven was natuurlijk
Julius Caesar, waarin ik Marcus Antonius mocht spelen. Nóg
ken ik hele lappen tekst uit mijn hoofd. Albert van Dalsum
kwam de laatste repetities regisseren en speelde de titelrol.
De generale repetitie op vrijdag vóór Halfvasten liep geheel
uit de hand. Er moest op zaterdag een extra vrije middag wor-
den gegeven om de generale tot een einde te krijgen. Enkele
avonden mocht een klein groepje van bevoorrechten op de
kamer van Guus Janssen na de repet¡tie met Van Dalsum
blijven napraten. We noemden hem onder elkaar achteloos
en met vertoon van vertrouwelijkheid "Dallie,,. lk zat toen op
de filosofie, was een jaar of twintig, maar schepte een kinder-
lijk genoegen in zo'n uitzonder¡ngsposil¡e" (10).

Albert van Dalsum was ongetwijfeld de meest pro-
minente Nederlandse acteur die Rolduc in de
jaren '50 bezocht, maar zijn komst was een inci-
denteel hoogtepunt. Een hechte band met Rolduc
ontwikkelde daarentegen Gabriel Beckers, arts
van beroep, maar acteur en regisseur uit roeping.
Deze waarlijk Bourgondische Limburger gaf met
de door hem geleide Speelgroep Limburg vele
voorstellingen op Rolduc, maar was ook te allen
tijde bereid om van advies te dienen wanneer
Rolducse regisseurs over regielechnische kwes-
ties met een vakman van gedachten wilden wis-
selen. Na afloop van de serieuze besprekingen
werd Beckers steevast op de kamer van een der
leraren genood. Enkele flessen wijn werden van
hun kurk bevrijd en er ontstond een geanimeerd
samenzijn, waarbij Beckers tot diep in de nacht
het gezelschap vermaakte met sterke verhalen en
anekdotes.

Gabriël Beckers werd er ook bij betrokken toen
de leiding van Rolduc in 1948 het plan opvatte om
bij gelegenheid van het gouden regeringsjubi-
leum van koningin Wilhelmina een toneelstuk in
opdracht te geven. De keuze viel op de tandarts-
schrijver Jef Heydendael, van geboorte Maastrich-
tenaar maar wonend in Amsterdam.
"lk herrnner me met Gabriël Beckers, prefect pie Houben en
Cor Coenen ooil naarAmslerdam te zijn getogen om de Maas-
trichtenaar Jef Heyendael, tandarts en schrilver, te vragen een
loneelstuk te willen schrijven (. . .). Thema: Walram lll, hertog
van Limburg, voorvader van onze geeerbiedigde koningin.
Met een stamboom van ons vorstenhuis en wat verhalen over
Walram lll traden we in gesprek met H. Deze hapte vrij snel
toe en schreef het stuk Genadenrijke Walram. Enkele maan-
den na 't bovengenoemde bezoek kwam hij het stuk op Rol-
duc voorlezen op een soort persconferentie. Het maakte een
goede indruk, er zalen heel originele vondsten in. Het werd

enkele malen, o.a. op het voorplein voor de kerk opgevoerd
door de Speelgroep Limburg (t¡.
Gezien de grote belangstelling voor toneel bij alle
Rolduciens is het niet verwonderlijk dat er, toen in
het begin van de jaren '50 het verenigingsleven tot
bloei begon te komen, ook een toneelvereniging
werd opgericht: de RTV (Rolducse Toneel Vereni-
ging). De juiste oprichtingsdatum konden wij he-
laas niet achterhalen; op een dergelijke club werd
echter gepreludeerd in het jaarboek van'1952 (r2).
De schrijver pleitte ervoor dat er vóórstudies wer-
den gemaakt alvorens men begon met de instu-
dering van een 'groot stuk'. Hij achtte het nood-
zakelijk dat de spelers in eenvoudige voorbeelden
uit het dagelijks leven hun gevoelens leerden uit-
drukken, liefst à l'improviste. Wanneer zij dat een-
maal hadden geleerd zouden zij gemakkelijker in
staat zijn om zich te uiten in stukken die zonder
een dergelijke voorbereiding boven hun kracht ge-
legen zouden hebben. Zijzouden dan komen tot
een eerlijke vormgeving van wat het geschreven
woord bood, "met vermijden van opdreunen van
de tekst, oppervlakkigheid, vals pathos en gebral,
kortom uiterlijkheid waar geen innerlijk leven aan
beantwoordt". Aan het einde van de jaren '50 was
de toneelvereniging er:
"Meteen a¡s je op Groot-Rolduc kwam kon je je in het toneel-
spelen bekwamen door bij de RTV te gaan. Je begon dan met
kleine rolletjes in toneelstukken voor kinderen. Begin decem-
ber was de première en in het lweede en derde trimesÌer ging
je daarmee de boer op, d.w.z. décor, requisieten, acteurs en
regisseur werden in een Volkswagenbusje gehesen en naar
een school in Zuid-Limburg gereden; daar werd dan voor de
kinderen gespeeld, meestal een sprookje. Wi¡ hebben nooit
aandachtiger publiek gehad" (13).

Onder de bezielende leiding van moderator-regis-
seur Lenders, tot 1963 geassisteerd doortwee filo-
sofen, ontwikkelde de RTV zich tot een van de
meest actieve Rolducse verenigingen. Vanaf het
begin van de jaren '60 trad zij ook éénmaal per
jaar voor heel Rolduc op. Hoewel deze voorstelling
niet kon concurreren met het Halfvastentoneel of
het filosofentoneel was zij in het algemeen toch
van behoorlijk niveau. Eénmaal, in 1961, was het
'helemaal eigen werk': De lachende Moordenaar
werd niet alleen door Rolduciens gespeeld, het
was ook door een Rolducien geschreven: Jos
Boesten, toen leerling van V gym.

Tot de met toneelverwante activiteiten kan ook de
revue worden gerekend, al beleefde die tijdens het
vierde Rolduc op zijn hoogst een korte nabloei.
Vóór de oorlog was het gebruikelijk dat de filosofen
op de tweede dag van het directeursfeest een re-
vue verzorgden, vaak een humoristische collage
van toneel- en filmfragmenten uit het afgelopen
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jaar en een mild-ironische (de teksten werden te-
voren gecensureerd) terugblik op belangrijke ge-
beurtenissen. Driemaal vond een soortgelijke
revue nog plaats: in 1951, 1952 en, ter gelegen-
heid van de "Rolducse dag", in '1960. ln alle geval-
len werd het een gioot succes. Het wekt daarom
wel enige verbazing dat deze traditie niet werd
voortgezet.

Meestal eenvoudiger van opzet waren de bonte
avonden, die vaak op of rond Vastenavond plaats-
vonden; het waren meestal mixtures van liedjes,
sketches en conférences. Een van de enthousias-
te deelnemers aan dit cabarettesk gebeuren stelt:
"Of het niveau van dergelijke cabarets hoog was betwijfel ik
achteraf. Wel was het publiek doorgaans erg tevreden en dat
is ook niet niks" 1ta¡.

Samenvattend kan men stellen dat de Rolducien
een grondige kennismaking met toneel onder-
ging, zowel toneel uit de eigen groep alsook toneel
dat door beroepsgezelschappen op Rolduc werd
gespeeld.

Muziek

De beslissing van bisschop Lemmens om Rolduc
tot exclusief klein-seminarie om te vormen had
voor de muziekbeoefening op Rolduc onaange-
name gevolgen, ln één klap immers verdwenen
veel Rolduciens die al tamelijk vaardig waren op
hun instrument en die bovendien op elkaar waren
ingespeeld. Van de nieuwe leerlingen moest men
nog maar afwachten of zij muzikaal waren en, áls
zij dat waren, of zij juist díe instrumenten bespeel-
den waaraan men dringend behoefte had gekre-
gen. Een oud-Rolducien die op de valreep nog het
derde Rolduc meemaakte herinnert zich dat er in
1945 voldoende violisten en cellisten waren, maar
vrijwelgeen blazers. Enkele jaren laterwas de situ-
atie omgekeerd: aan 'hout' en 'koper' had men
geen gebrek, maar er waren veel te weinig strijkers
(1 5).

ln het eerste deel van de hier beschreven periode
was de centrale persoon in het Rolducse muziek-
leven (tenminste voorzover het de instrumentale
muziek betrof) ongetwijfeld Jean Noé, van 1937 tot
zijn plotselinge dood in 1955 muziekleraar te Rol-
duc. Noé had aan het Luikse conservatorium viool
gestudeerd en was, behalve als muziekleraar op
Rolduc, werkzaam als docent aan muziekscholen
en als dirigent van lokale orkesten en harmonieën.
Hij kweet zich op Rolduc met enthousiasme van
zijn taak en was er al snel, zowel om zijn muziek-
pedagogische bekwaamheid alsook om zijn be-

minnelijk karakter en groot gevoelvoor humor, een
geliefd docent 1to¡,

Gemakkelijk was zijn taak niet en hij bereikte ook
nooit een werkelijk hoog niveau met het orkesf,
maar Noé maakte ervan wat hem mogelijk was,
Hij dirigeerde als Sfehgeiger: hii speelde, staande
voor het orkest, de eerste vioolpartij. Ook was hij

een kundrg arrangeur: wanneer een belangrijke
passage in een muziekwerk moest worden ge-
speeld op een instrument waarover hel orkest niet
beschikte arrangeerde hij de bedoelde passage
voor een ander instrument of hij nam haar zelf over
op de viool. Succesvolwas hij ook als componist
van toneelmuziek bij het Halfvastentoneel (o.a.

voor Willem Tell en Julius Caesar), waarbij hij han-
dig gebruik maakte van de capaciteiten en beper-
kingen van zijn orkest.

Een van de belangrijkste taken van het orkest was
het opluisteren van de grote toneelvoorstellingen,
Bij het Sint Katrientoneelwerden vóór het begin en

in de pauze meestal marsen, pittige ouvertures en

salonm.uziek gespeeld, bij het Halfvastentoneel
voerde men ernstiger zaken uit. Soms ook had het

orkest een ondersteunende functie bij het toneel-
spel zelf. Volgens de herinnering van vele oud-
Rolduciens is daarbij het hoogtepunt bereikt in

1950, toen koor en orkest zorgden voor een fraaie
uitvoering van Mendelssohns toneelmuziek bij
Athalie van Jean Racine.

Andere taken van het orkest waren het opluisteren
van het feestdiner op presidentsfeest (meestal
speelde men dan salonmuziek) en het spelen van
hel Adieu Rolduc wanneer een (oud-)Rolducien
werd begraven. Laatstgenoemde droeve plicht
werd"later door de harmonie vervuld.

Wanneer het Rolducs Orkest ophield te bestaan
kon niet exact worden achterhaald. Wél is zeker
dat het met het vorderen van de jaren '50 aan bete-
kenis verloor (te weinig nieuwe leden), Het over-
lijden van de beminde Jean Noé in 1955 zalver-
moedelijk de genadeslag zijn geweest.

Reeds in het tweede decennium van de twintigste
eeuw beschikte Rolduc over een harmonie 1tz¡, die
echter rond 1940 ophield te bestaan. ln juni 1948
kocht Rolduc vrij onverwacht het instrumentarium
dat de harmonie van de Domaniale Mijn in Kerk-
rade kort daarvoor had afgedankt. Noé kreeg de
opdracht een harmonie op te richten en was daarin
een half jaar later geslaagd. ln het jaarboek van
1950 wordt opgewekt gesteld:
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"Anderhalf jaar geleden, in October 1948, zijn veel meer
jongens in staat gesteld door zelf musiceren bij te dragen tot
het culturele en ontspanningsleven op Rolduc. Toen werd n.1.,

na vele moeilijkheden, de harmonie opgericht, waardoor di-
recl een dertigtal instrumentalisien een opleiding kregen tot
het optreden in het openbaar" (rs).

Vooralsnog was er echter alle reden tot beschei-
denheid:veel leerlingen moesten de studie op hun
blaasinstrument nog beginnen en het instrumen-
tarium was bepaald gebrekkig (het was dan ook
n¡et voor niets in zijn geheel afgeschoven door de
harmonie van "de Domaniale"). Ook de directie
was een probleem: Noé had wel¡swaarenige erva-
ring op het punt van blaastnstrumenten en harmo-
niemuziek, maar zowel zijn hart alsook zijn groot-
ste capaciteiten lagen op andere terreinen.

ln 1955 kwam de harmonie onder leiding van
Guus Gerards, die het peil in korte tijd opvoerde en
die het musiceren ook in de jaren '60 op behoor-
lijk peil wist te houden. Dat was belangrijk, want
zeker na de ondergang van het orkestwas de har-
monie op Rolduc onmisbaar. Bij de grote toneel-
voorstellingen nam zij een deel van de taak van
het orkest over; verder speelde zij bij alle denkbare
feestelijke gelegenheden: presidentsfeest, inter-
collegiale, zij gaf serenades voor jubilerende lera-
ren, zusters en knechten, speelde mee in de Kerk-
raadse Sacramentsprocessie enz.

De eerste taak van hel zangkoor was het opluiste-
ren van de liturgische plechtigheden. Op gewone
zondagen werd er gregoriaans gezongen, bij fees-
telijke gelegenheden meerstemmig. Daarnaast
omlijstte het koor, evenals het orkest dat deed en
soms in samenwerking daarmee, een aantal
plechtigheden van profane aard: lerarenjubilea,
prijsuitreiking aan het einde van het schooljaare.d.
Het stemmenmateriaal was uiteraard vaak een
probleem: het was moeilijk om goede sopranen
en alten te vinden omdat bij veel jongens van de
laagste klassen de stem al aan het breken was;
bij de ouderen was doorgaans de tenor- of bas-
stem nog niet tot volledige ontwikkeling gekomen.
Toch was de kwaliteit van de koorzang in het alge-
meen heel behoorlijk, al hoort men vooralvan ou-
dere oud-Rolduciens wel dat het tijdens het derde
Rolduc veel beter was, lnderdaad was het vertrek
van dirigent drs. A.H.H.J. Zuylen in 1946 hoogst
ongelukkig voor het zangkoor. Zuylen had naast
zijn vak (aardrijkskunde) muziekwetenschap ge-
studeerd aan het Akense conservatorium en was
een bijna professioneel musicus, "De Fox", zoals
zijn bijnaam luidde, was een bevlogen en fanatiek
dirigent die pas tevreden was als de volmaaktheid
zo dicht mogelijk was benaderd. ln 1946 werd hij

benoemd tot leraar aan het Bisschoppelijk Colle-
ge te Sittard. Een zijner Rolducse collegae herin-
nert zich:
"Zuylen werd zeer gewaardeerd door leerlingen en oud-leer-
lingen vanwege zijn prestaties met het zangkoor. Velen zijner
collegae deelden die waardering niet, op grond van effect-
bejag (niet allijd ten onrechte) en van het overdadig aantal
repetities. Hij maakte van de koorleden 'uitgekookt soep(e)-
vlees', beweerden zij. Zuylen getroostte zich haast bovenmen-
selijke inspanningen om de uiterste perfectie met ziln zang
te bereiken. Hij kon dan ook vierkant brutaal uitvallen, als
mensen, aan wie elke kennis van muziek ontbrak, hem over
zijn koor aanvielen. Directeur Van der Mühlen ging hem op-
zoeken om te zeggen, dat het voortaan anders moest. Zoals te
verwachten bruskeerde Zuylen de directeur en wees hem (let-
terlijk) de deur!" 1ts¡.

Zuylens weinig plooibaar karakter is dan ook zon-
dertwijfel de belangrijkste reden geweest voorzijn
ve rwij d e ri n g va n R old uc . Zijn laakwe rd aa nvan ke-
lijk overgenomen door kapelaan H. Voncken uit
Meerssen voor de meerstemmige muziek en door
de priesterleraar G. van Hees voor het gregoriaans.
De koorzang bleef ook na het vertrek van Zuylen
op hoog niveau, het peilvan het gregoriaans steeg
zelfs nog onderVan Hees, die dezezang op Bene-
dictijnse leest schoeide. ln 1949, toen Van Hees
een andere benoeming kreeg en Voncken zijn
medewerking beëindigde, nam de leraar geschie-
denis J.H. Schrijen de directie van het zangkoor
op zich. Verreweg het grootste deel van de hier
beschreven periode dirigeerde hij met veel inzet
het zangkoor bij alle liturgische plechtigheden en
feestelijke gebeurtenissen in de aula. Hij bereikte
daarmee algemeen gewaardeerde prestaties.

Leerlingen die dat wensten konden op Rolduc ook
individuele /essen krijgen in piano, orgel en viool.
Het lesgeld daarvoor werd geplaatst op de reke-
ning die aan het eind van het trimester samen met
het rapport naar de ouders werd gestuurd. Oefe-
nen kon men in een aantaldaartoe bestemde hok-
jes, gelegen in het sousterrain aan de bosquet-
zijde. ln sommige hokjes bevond zich behalve een
wankele stoel in het geheel niets (voor de leerling-
strijkers), in andere stond een dito stoel en een
piano van in het algemeen zorgwekkende kwali-
teit. Tussen deze individuele oefenhokjes lag het
repetitielokaal van orkest en harmonie. Heel dit
complex van lokalen en hokjes werd in het Rol-
ducs jargon "de onderuereld" genoemd.

Aan de muzikale vorming van de Rolducien werd
ook bijgedragen door een aantal beroepsmusici
van betekenis, Zoals verschillende andere middel-
bare scholen was ook Rolduc aangesloten bij
stichtingen als Hel Schoolconcert en Een Uur
Muziek, die gymnasiasten en hbs-ers liefde voor
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de klassieke muziek poogden bij te brengen. Het
was aan het initiatief van drs. P.G,F. Castermans,
classicus en groot muziekliefhebber, te danken dat
het daarbij niet bleef. Gold in de eerste jaren na de
oorlog een concert door het Maastrichts Stedelijk
Orkest (later genaamd Limburgs Symfonte Orkest)
nog als een gebeurtenis van formaat, geleidelijk
werd dat traditie. Op Rolduc concerteerde in de
loop der jaren de crème der in Nederland werk-
zame musici: de pianisten Cor de Groot, Willem
Andriessen, Jean Franssen en Gerard Hengeveld;
de violisten Thomas Magyar, Herman Krebbers,
Theo Olof en Jo Juda; de fluitist Hubert Banvahser,
de saxofonist Sigurd Rascher, de harptste Phia
Berghout en nog een aantal anderen. De muziek-
werken werden tevoren steeds uitvoerig toege-
licht, hetzij door Castermans hetzij door de musici
zelf. Vanaf het begin van de jaren '60 konden de
leerlingen ook met de opera kennismaken: de
hoogste klassen bezochten éénmaal per jaar het
Stadttheater in Aken.

ln dit verband zij nog gewezen op een aantal as-
pecten die weliswaar minder in het oog vielen,

maar die zeker niet minder invloedrijk waren. Aller-
eerst heeft mentgeen wekelijks, op zondag na het

Lof, kunnen genieten van de concerten die werden
gegeven op het voortreffelijke Rolducse orgel,
aanvankelijk door vader Pierre Zeyen, later door
zoon Nico. ln de laatste jaren van het internaat
werd de familietraditie nog versterkt: ook klein-
zoon Tjeu Zeyen, extern leerling van Rolduc, be-
speelde toen regelmatig het Rolducse orgel. Ook
waren leraren vaak bereid om leerlingen op hun

kamer te ontvangen wanneer een bijzonder con-
cert via de radio werd uitgezonden of om hen te
laten luisteren naar hun eigen grammofoonplaten
(20).

Film

De tiende muze heeft zich op Rolduc nooit mis-
deeld hoeven voelen: reeds in de jaren '30 kregen
de leedingen gemiddeld ca. 10 films per jaar te
zien. Gelukkig hebben de chroniqueurs van de
jaarboeken op dit punt steeds zorgvuldig aanteke-
ningen gemaakt zodat men zich een goed beeld
kan vormen van wat de Rolduciens zoalwerd voor-
gezet.
Het waren uiteraard niet allemaal meesterwerken
en dat was ook niet de bedoeling. Op Missiezon-
dag ging het in de allereerste plaats om een film
die beantwoordde aan de doelstelling van die dag;
op de laatste dag van het schooljaar, als de leer-
lingen in angstige spanning wachtten op het be-

richt van slagen of zakken, werd van de film aller-
eerst verwacht dat men zijn ellende althans even

vergat en eens hartelijk en voluit kon lachen. Soms
ook, wanneer de sfeer op het internaat wat lande-
rig dreigde te worden, besloot de prefect resoluut
dat er een film zou worden gedraard om de stem-
ming wat te verbeteren. Men nam dan wat men op
de allerkortste termijn kon krijgen, soms leende

men eenvoudig de film die in de Kerkraadse bios-
coop draaide.

Uit de jaarboekkronieken blijkt echter Óók dat men

wel degelijk films van hoge kwaliteit naar Rolduc
haalde, zowelfameuze klassieken als de legenda-
rische Passion de Jeanne d'Arc van Carl Dreyer

alsook eigentijdse films, in de eerste jaren na de
oorlog b.v. Laurence Olivier's Henry V, A matter of
tife and death van Powell en Pressburger en de
Roverssymphonie van Friedrich Feher.

Wie een lijst maakt van alle op Rolduc vertoonde
films en daarin een duidelijke lijn probeert te ont-
dekken moet na enige tijd zijn pogingen staken.

Zeker tot het etnd van de jaren '50 was er van een

filmbeteid geen sprake (2r). Leraren hadden buiten
Rolduc een indrukwekkende f ilm gezien die zij ook
geschikt achtten voor vertoning op Rolduc, men

raakte ge'Ínteresseerd door een positieve recensie

in De Tijd, De Maasbode of De Volkskrant, of, iets

trivialer, de mogelijkheid deed zich voor een be-
paalde film bijzonder voordelig te huren. Welke
films de Rolducien te zien kreeg hing vaak van

deze en andere toevalligheden af.

ln 1960 werd, op instigatie van de priester-leraar
J.J. Stassen en de door hem geleide filmclub
Lumière, voor het eerst een filmfestival gehouden,
gewijd aan de Nederlandse film. Dit initiatief sloeg
zo aan dat het al snel tot traditie werd. Bij deze fes-
tivals werd steeds bijzondere aandacht geschon-

ken aan de filmontwikkeling in een bepaald land
(in 1962 Rusland, in 1965 Frankrijk, in 1966 "lan-

den achter het ijzeren gordijn") of aan een bepaald
thema (in 1961 de intrede van de geluidsfilm, in
1964 de nieuwe werkelijkheid in de filmkunst)'

De festivals werden door Stassen en Lumêre de-
gelijk voorbereid en zij rustten niet voor zij erkende
deskundigen als A. van Domburg, Jac. Dirkse of

B.J. Bertina bereid hadden gevonden de film-
dagen te leiden. Natuurlijk viel niet elk festival even
goed in ieders smaak, maar de kennismaking met
de tot dan toe onbekende Russische film (De 41e
en de Ballade van een soldaat van Tsjoechrai, De
brief die nooit verzonden werd van Katalozow)
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nauwkeurigheid daarvan waren afhankelijk van de
chroniq ueur: som m ige kron ieken zij n nogal droog,
maar bevatten uiterst gedetailleerde gegevens
over het leven van alledag. Andere chroniqueurs
verwaarloosden minder belangrijk geachte ge-
beurtenissen, beperkten zich tot de hoofdzaken en
voorzagen die vaak van puntig commentaar. ln de
eerste afdeling was ook een lijst opgenomen van
de leraren en van alle leerlingen; apart daarvan
stond steeds een lijst van leerlingen die prijzen en
eervolle vermeldingen hadden behaald. Ook het
leven van oud-Rolduciens werd gevolgd: behaal-
de academische examens, benoemingen, verkre-
gen ridderorden e.d. werden tot stichting van late-
re generaties zorgvuldig genoteerd. Het zakelijk,
opsommend gedeelte van het jaarboek werd af-
gesloten met een lijst van oud-Rolduciens die ge-
durende het afgelopen schooljaar waren over-
leden.
Het tweede deelwas steeds gewijd aan de actuali-
teit van Rolduc in de ruimste zin van het woord.
Bij bijzondere gelegenheden, heuglijk Ûubileum)
of niet (overlijden), werden aan leraren en oud-
leraren biografische schetsen gewijd. Ook vond
men in dit deel verslagen van godsdienstige ver-
enig ingen (cong regatie, m issieverenig ing), van de
academies, van belangrijke culturele evenemen-
en (toneel-, film- en muziekbesprekingen) en van
in het oog springende gebeurtenissen op het ter-
rein van de sport (voetbalintercollegiale, beker-
competitie). Vanaf het begin werden ook wel ge-
dichten en korte prozastukjes van leerlingen opge-
nomen.
Deze twee gedeelten van het jaarboek werden
door alle (oudj Rolduciens gretig gelezen. Men
kan er aan twijfelen of dat ook met het derde deel
het geval was. Dit bevatte degelijke wetenschap-
pelijke artikelen over vele facetten van de Rolduc-
se geschiedenis. Het is ondoenlijk om in dit kader
een volledige opsomming te geven van het vele
waardevolle dat in de naoorlogse jaarboeken werd
gepubliceerd. Dr. P.C. Boeren schreef o.a. over het
handschrift van de oudste Annales,9odenses en

het oudste Rolduc als cultureel centrum, dr. P.S.

Everts en vooral W. Marres over de architectoni-
sche geschiedenis van Rolduc, prof. dr. C. de
Clercq over verschillende aspecten van het 17e

en 1Be eeuwse Rolduc, prof. dr. Ferd. Sassen be-
lichtte in talrijke grote en kleinere artikelen het Rol-
duc van de lale I9e en de vroege 20e eeuw en L.W.

Wijnen schreef over Rolduc ten tijde van Lodewijk
van Deyssel. Door het wetenschappelijk niveau
van deze artikelen steekt het ßolducs Jaarboek ui|
boven de jaarboeken die verschillende andere col-
leges uitgaven.

Bij het 850-jarig bestaan van Rolduc, in 1954, werd
een speciale aflevering uitgegeven. Het eerste
deel, met als titel Roda Sacra 1104-1954, bevatte
drie wetenschappelijke artikelen over Rolduc als
geestelijk opleidingsinstituut. Alois van Ette CR.S.
Aug. schreef over de oorsprong en vroegste ge-
schiedenis van de Augustijner Koorheren, De

Clercq leverde een omvangrijke bijdrage over het
theologisch onderwijs op Rolduc in de jaren 1680-
1796 en Sassen behandelde Rolduc als klein-
seminarie van het bisdom Roermond in de jaren

1843-1946. Het tweede deel van deze speciale
uitgave bevatte slechts de zakelijke gegevens
over het schooljaar 1953/54 (leerlingen- en lera-
renlijst, kroniek e.d.)

Het jaarboek stond onder redactie van enkele
priester-leraren. Voor de hier beschreven periode
waren dat drs. J.W.L. Damen (1943-1946), J.H.J.

Turlings (1945-1949), H.C. Coenen ('1945-1957),
Ch.A.l. Janssen (1950-1959), L.W. Wijnen (1958-
1969) en drs. J.A.C. Lenders (1960-1969). Vanaf
het begin werden de jaarboeken gedrukt bij H. van
der Marck en Zonen in Roermond, met uitzonde-
ring van de jaren 1945-1947, toen deze drukkerij
als gevolg van de oorlogsomstandigheden tn puin
lag. De jaarboeken werden toen gedrukt bij de
N.V. Mercurius in Eindhoven. Aan de grafische
vormgeving had vooral in de laatste jaren Wim
Simons een groot aandeel.

De VREE (Van Roda's Eigen Erf)

Men zou venruachten dat een instelling die bekend
was om haar rijke culturele traditie en die haar leer-
lingen confronteerde met toneel, film en muziek
ook waarde zou hebben gehecht aan een school-
blad dat er mocht wezen. Dat is niet het geval ge-
weest; bijna een decennium lang (1950-1959)
verscheen ertrouwens in het geheel geen school-
blad. Het langste leven was nog de VßEE bescho-
ren: het blaadje verscheen enkele jaren tijdens en

kort na de oorlog, werd in 1960 heropgericht, ver-
anderde enkele keren van formule en redactie en
sneuvelde in 1967 definitief. Volgens N.H, Bischoff
heeft in de jaren 1961-1962 nog het blad De Sein-
sleutelbestaan (2e); omdat wij hiervan geen enkel
exemplaar konden achterhalen blijve hei bij deze
constatering. ln de laatste jaren van het internaat
(1968-1969) tenslotte verscheen het blad Spitsuur
(30).

De zorgeloosheid waarmee men het schoolblad
behandelde lijkt achteraf pijnlijk duidelijk: ner-
gens is meer een volledige collectie voorhanden,
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zodat wij zelfs over de simpelste bibliografische
gegevens rn het duister tasten. Het oudste exem-
plaar dat wij konden achterhalen mist een jaar-
gangsaanduiding, maar draagt als volgnummer
1 9. Het is niet exact gedateerd, maar wordt aange-
kondigd als Sinterklaasnummer 1943. Een nieuw
verschijnsel is het kennelijk niet, want dit nummer
bevat reeds een aanmoedigend woord van een
oud-redacteur. Als wij uitgaan van de veronder-
stelling dat het blad vijf- à zesmaal per jaar ver-
scheen moet de oorsprong worden gezocht in de
loop van het schooljaar 1940/41. Daartegen plei-
ten echter weer de bibliografische gegevens van
het eerste gedrukte nummer (de VREE). Daar im-
mers vindt men vermeld: 3e jaargang, no. 25,29
mei 1 946. Slechts consciëntieus detailonderzoek
kan hier voor opheldering zorgen.
Van meer belang is het om na te gaan wat men van
het blad veruachtte en welke functie het innam in

het Rolducse leven. Hoofdredacteur (en leraar Ne-
derlands) J.H.J. Bohnen dacht daar niet licht over:

"Hier is ons geestelijk ontmoetingspunt, waar wtj onze ideeën
uilwisselen.
Hier is hel strijdtoneel, waar wij onze meningsverschillen uit-
knokken.
Hier is het oefenveld voor onze taal- en letterkundige lraining.
Hier is de gedenkwaardige plaats, waar wij - waarschijnlijk
voor het eerst - hel suikergenoegen proeven "de se voir
imPrimé" " 1st¡.

ln de eerste jaargangen vindt men een aantal vas-
te rubrieken (Kronon, Vreegelaar), sportverslagen
en mededelingen van verenigingen, maar ook
kleine opstellen en film- en toneelkritieken. Serieu-
ze arttkelen over literatuur, muziek en andere
kunstvormen ontbreken. Wel vindt men af en toe
bijdragen van missiebisschoppen en van oud-
Rolduciens die hun dienstplicht vervulden in het
verre Nederlands-lndië en die in ingezonden brie-
ven blijk gaven van dankbare en weemoedige her-
inneringen aan Rolduc.

Soms was er ook pittrger werk zoals een polemiek
tussen hoofdredacteur Bohnen enerzijds en de
leerlingen Wim Engelen en Cor Bertrand ander-
zijds over het gebruik van zuiver Nederlands en
Limburgismen. Wie denkt dat b.v. de polemiek
Bohnen-Bertrand een ongelijke strijd was vergist
zich. Natuurlijk was Bohnen een volwassen man
en leraar bovendien, maar de slimme Bertrand liet
zich van munitie voorzien door Limburgse cory-
feeen als de dialectschrijver pastoor Fr. Schleiden
en dr. Winand Roukens die in 1949 te Nijmegen
was benoemd tot lector in de volkskunde. Op ge-
zag van president Van der Mühlen werd een wa-
penstilstand gesloten.

Deze was overigens niet van lange duur: een ar-
tikel van dezelfde Cor Bertrand over de beroemde/
beruchte wandschilderingen van Aad de Haas in
het kerkje van Wahlwiller schoot de hoofdredac-
teur in het verkeerde keelgat. Hij plaatste het

artikel wel, maar voorzag het van een venijnig
nachrift. Ook ditmaal vond Bertrand bondgenoten:
Aad de Haas zelf en de kunsthistoricus prof. dr.

J.J.M. Timmers. Zijn repliek bevatte echter ditmaal
een aantal stilistische slordigheden die Bohnen

dankbaar aangreep om de leerling onder het

karpel te vegen. Een uitzonderlijk fel derde artikel
van Bertrand werd nooit gepubliceerd, maar
belandde bij de president en werd daar voorzien
van de aantekening "revolutionnair". Aan het eind
van de jaren '40 stond dat gelijk met een vonnis
tot levenslange verbanning. Bertrand zelf herinnert
zich de afloop als volgt:

"Godsdienstleraar Turlings, die mij erg mocht, omdat ik een

van de weinige leerlingen was, die tijdens de "keet-lessen"
interesse loonde voor godsdienstige zaken en daar met mil

vaak over doorpraalte op zijn kamer (. . .) liet me komen en gaf

me hel advies om Rolduc vrijwillig te verlaten. lk zag niet in

waarom (ik wilde immers priester worden).
Enkele dagen later moest ik bij de "Bulles" komen en toen
kreeg ik het bevel om miin heil maar elders le zoeken. Het

woord "rebel" en "revolutionnair" viel herhaaldelijk" 1sz¡.

Dit soort vuunruerk was echter allesbehalve type-
rend voor het blad. Vege tekenen van zijn beperkt
succes waren het lage aantal abonnementen en

de voortdurend herhaalde oproepen om kopij te
leveren en hel blad niet in zijn geheel door de
redactie te laten volschrijven. ln de aflevering van
25 maart 1947 verklaart een lezer ronduit dat hij

het blad slechts met tegenzin leest, de stukjes
saai en flauw vindt ("een behoorlijk stukje heb ik
er zelden in gevonden") en dat ook het papier niet
deugt. Hij geeft de redactie in overweging om eens
een voorbeeld te nemen aan Binden en Bouwen,
het schoolblad van het Heerlense Bernardinus-
college.

De redactie antwoordde in een zo volwassen stijl

dat vermoedelijk hoofdredacteur Bohnen aan het
woord is:
"Het voorstel van de inzender zou goed zijn, als het doel van

de VREE anders was. De opzet is nog steeds een krant voor en

door de jongens. De redactie heeft alleen een stimulerende
en controlerende taak.
De uitvoering van de VREE is die van een krant en wil dat ook
zi¡n. Binden en Bouwen is opgezet als tiidschrift' uiteraard met
een ander doel, ook wat betreft de inhoud (. . .)' Hìer op Rolduc
wordt tradìtioneel een jaarboek uitgegeven' Daarnaast Van

Roda's Eigen Erf bedoeld als een actueel blad, waarmee men

na lezing nonchalant mag omspringen" (33).

ln het artikel dat verscheen bij Bohnens aftreden
als hoofdredacteur (hij werd als zodanig opge-
volgd door Wijnen) wordt deze opvatting over heÌ
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functioneren en de positie van het blad nog eens
nad rukkelij k herhaald.

ln de tweede periode van de VREE, die begon in
1960, ging het niet werketijk beter. lnhoudetijk
veranderde het blaadje niet of nauwelijks, maar
het zag er wél keurig verzorgd uit. Om de druk-
kosten te bestrijden werden voortaan advertenties
opgenomen van Kerkraadse middenstanders. De
in '1960 aangetreden redactie gaf er na enige tijd
de brui aan en toen gebeurde er een tijd niets. ln
het voorjaar van '1963 waagde een hoofdzakelijk
uit leerlingen van V gym bestaande redactie het
opnieuw. Zij had slechts zeer bescheiden preten-
ties, maar de jaarboekchroniqueur dacht daar het
zijne van:
"De redactie verbergt haar hoofd te diep in het stof, als zij
beweert de lezer alleen maar niet te willen ergeren. Maar op
een negatieve basis valt niet te bouwen, daarom kiekeboe{
de slimme aap toch even uil de mouw: "Het enige positieve
dat wij willen is: as ge maar leui hèt".
(. . .) De inhoud loochent verder radicaal de bescheiden
inleiding, wanl "er wordl gevormd": mhr. Lenders schrijft een
inleiding op zijn Oidipous-voorstelling van volgende week,
waardoor alle klassikale uitleg overbodig wordl; Mhr. Slassen
spreekt over de nog korte geschiedenis van de cinemascope.
Wij vinden er verder een dichtproeve van een zekere stergo,
die daarna zelf zijn product genoeglijk te lijf gaat. (. . .) Een
pretiig nummer en een dubbele belofte voor de toekomsl" (s4).

Die belofte werd niet ingelost. Na de eerste afle-
veringen was het enthousiasme danig geslonken
en daalde het peil. Zelfs werd naar het platte mid-
del van het plagiaat gegrepen. Aflevering 7 van de
tweede jaargang bevatte een fantasieverhaal met
als titel "Kromkolder" en als ondertekenaar een
zekere Bert Wiro. Dit verhaal nu is, naar ons toeval-
lig 1es¡ is gebleken, letterlijk overgeschreven uit
een blad dat in 1953 (bij gelegenheid van'100 jaar
Kromstaf') door de gezamenlijke Nederlandse
seminaries werd uitgegeven. Het droeg toen als
ondertekening het pseudoniem Schooff.

ln de laatste jaren van het internaat verscheen
enige tijd het blad Splfsuur. De redactie zag zich
uitdrukkelijk als opvolgster van de VREE-redactie,
want zij verkondigde reeds op de allereerste blad-
zijde:"De VFEE is dood. Leve Splfsuurl" Hel perio-
diekje onderscheidde zich vooral van zijn voor-
gangers doordat het voor internen én externen
was bedoeld. De reeds wat bedaagde oud-
Rolducien zal dan ook wel met zijn ogen knippe-
ren, wanneer hij ziet dat niet alleen de "beste
lezertjes" maar ook de "lieve lezeresjes" regel-
matig worden toegesproken. Ook Spilsuur maakt
geen sterke indruk, al valt er hier en daar wel iets
interessants te lezen. Bijvoorbeeld het interview met
drs. L.A.Th. Gielis, een priester-leraar die naar de

Utrechtse universiteit was gezonden om daar
pedagogiek te studeren. Hij had die studie inmid-
dels cum laude afgerond en zou op Rolduc zijn
rentrée maken. De redactie vroeg hem hoe hij de
toekomst van het internaat zag. Gielis antwoordde
onder meer:
"lk stel me Rolduc voor als een internaat, waar in de toekomst
middelbare schooljeugd met leer- en opvoedingsmoeilijk-
heden onderwijs en opvoeding geniet, (. . .) Als een internaal,
waarvan de leerlingen de scholengemeenschap Kerkrade-
Oost bezoeken, de leraren - voorzover nog aanwezig - aldaar
en elders les (trachten te) geven en de surveillanten pogen de
pedagogische eindjes aan elkaar te knopen, toldat een ver-
standig echtpaar onder leiding van een opvoedkundige - ik
moet toch ook wat te doen hebben, nietwaar ? - met mede-
werking van een maatschappelijk werkster hun nog steeds
ondankbare taak overneemt." (36).

Het liep anders, zoals blijkt uit het eerste hoofdstuk
van dit boek. Ook het blaadje Spltsuur leefde niet
lang. ln de hier beschreven periode werd het niet
meer door een ander orgaan opgevolgd.

Verenigingsleven

Het oefenen voor en het deelnemen aan culturele
manifestaties als toneel- en muziekvoorstellingen
heeft beslist op menig Rolducien een vormende
invloed gehad. Toch was het niet alleen het bran-
dend verlangen naar culturele ontplooiing dat de
leerlingen naar Shakespeare en Bach voerde. Het
was immers nog onder een ander aspect buiten-
gewoon aantrekkelijk om actief mee te doen: men
kon zich regelmatig onttrekken aan de sleur van
de dagorde. Het was een manier om op te stijgen
uit de anonimiteit en enige afwisseling te brengen
in de saaie monotonie van het dagelijks leven.

Er werd immers wél op toegezien door de Rolduc-
se overheid dat er voldoende uren 'vrij'waren,
maar een rijke schakering vertoonde de vrije tijds-
besteding niet. Er waren verplichte wandelingen,
soms waren er sportwedstrijden, men kon wan-
delen op de ijzeren weg of voetballen op de cour
en in de avondrecreatie kon men zich in speel- of
rookzaalverpozen met kaarten, lezen of praten. Al
met al was het niet erg inspirerend.

Aan het begin van de jaren '50 realiseerde de
leiding van Rolduc zich dat het nuttig zou zijn als
de Rolduciens aan hun vrije tijd wat actiever vorm
zouden geven en als ze die tijd ook konden beste-
den aan dingen die werkelijk hun belangstelling
hadden. De totstandkoming van diverse clubs
werd gestimuleerd; door o.a. het verdwijnen van
de badhokjes aan de basse-cour kwamen er ook
meer ruimtes ter beschikking. De snelle uitbrei-
ding van het aantal clubs bewijst wel dat er bij de
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leerlingen een duidelijke behoefte bestond aan
deze vorm van recreatie. Kort na elkaar ontstonden
in het midden van de jaren '50 een knutselclub,
een volièreclub, de Rolducse Radio Omroep (die
ontspanningsavonden organiseerde), de radio-
club (voor techntsch aangelegde personen), de
boekbinderij, de goochelclub, de Serre (voor tui-
niers) en voor handigerds de DUW (Dienst Uitvoe-
rende Werkzaamheden). Enkele jaren later was er
werkelijk voor elck wat wils: een poppenkastclub,
een heemkundeclub, een aquariumclub en wat al
niet meer.

De hierboven genoemde clubs waren alle hobby-
clubs in de enge zin van het woord. Er waren ook
sportverenigingen; daarop wordt in het vervolg
nog gewezen. Natuurlijk waren er ook culturele
organisaties. Op de meeste daarvan werd reeds
eerder in dit hoofdstuk gewezen: orkest en harmo-
nie, de Rolducse Toneel Vereniging R.T.V. als
kweekvijver voor toneelatent en de filmclub
Lumière als o.a. organisator van de gewaardeerde
filmfestivals.

De beeldende kunsten werden tot nu toe niet
besproken. Dit zou de indruk kunnen wekken dat
daarvoor op Rolduc geen aandacht bestond. Dat
was bepaald niel zo. Wel waren kunstuitingen als
toneelvoorstellingen vaak onderdeel van feeste-
lijkheden en meer spectaculair, zodal ze zich
sneller in de herinnering van de Rolducien vast-
zetten. De beeldende kunsten hadden het in dit
opzicht wat moeilijker. Geboden werd er genoeg:
er waren regelmatig tentoonstellingen in de kruts-
gangen van Limburgse kunstenaars als Marianne
van der Heyden, Gène Eggen en Jef Diederen,
maar daaraan raakte men snel gewend. Zeker in
de tweede helft van de hier beschreven periode
was de leraar tekenen J.J. Stassen zeer aclief : de
hoogste klassen mochten mee naar tentoonstel-
lingen in het Kerkraadse Hubertushuis en kunste-
naars als Hans Truyen en Frans Gast werden
uitgenodigd in de Academie Alberdingk Thijm.

Wie de kunst ook actief wilde beoefenen kon
terecht bij Sin¿ Lucas, begonnen als een eenvou-
dig boetseerclubje, maar in de loop der jaren

toenemend in ledental en belang. Voor kunstzin-
nig aangelegde jongens was het een ideale
gelegenheid om zich te ontplooien in tekenen,
schilderen en plastiek.
Sint Lucas werd een atelier in de oude zin des
woords: men kon er rustig en geconcentreerd
werken en profiteren van de stimulerende opmer-
kingen van Stassen en ook van het enthousiasme

en de serieuze kritiek van medeleerlingen. De

betekenis daarvan voor vorming en ontwikkeling
van een aantal Rolduciens kan moeilijk worden
overschat. Het is nuttig zich dit te realiseren in een
tijd waarin elke Nederlander zich voor een be-
scheiden bedrag in vrije academies en andere
instellingen in zo ongeveer alles kan bekwamen.

Sport

Hoewel men op Rolduc de gelegenheid had om
verschillende sporten te beoefenen blijkt zowel uit

de geschreven herinneringen van oud-Rolduciens
alsook uit de verslagen in de diverse jaarboeken
dat voetbal een dominante plaats innam. Méér dan
bij enige andere sport was heel de Rolducse
gemeenschap bij voetbal betrokken.

AllereersÌ waren er de eigen competitiewedstrijden
in drie klassen. ln de eerste klasse speelden drie
elftallen: PantarheÌ (de filosofen), Minor (bestaan-
de uit Zuidlimburgers, d.w.z. leerlingen afkomstig
uit Sittard en zuidelijker plaatsen) en Sparfa
(Midden- en Noordlimburgers). ln de tweede
klasse speelden Avanti (oostelijk Zuid-Limburg),
Limburgia (westelijk Zuid-Limburg), Wilhelmina
(het land van Roermond en Weert) en Olympia
overig Noord-Limburg). Lange tijd bestond er ook
nog een derde klasse, die bestond uit de tweede
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elftallen van laatstgenoemde clubs en het elftal
van Klein Rolduc.

Minstens zo spannend als de wedstrijden tussen
deze clubs waren de klassewedstrijden, waarbij
de elftallen van lll, lV en V gym tegen elkaar speel-
den. Tot de hoogtepunten van het schooljaar
behoorde de bekerfinale tussen twee van de drie
eerste-klassers. Bij gelegenheden als deze en bij
de finale van de klassewedstrijden was iedereen
op Rolduc partij en iedereen fanatiek, ook de
lieden die met dédaigneus schouderophalen de
rest van het voetbalseizoen aan zrch voorbij lieten
gaan.
"Als publiek waren we uilzinnig in toejuichingen voor onze
favorieten en in afkeuring van spel en gedrag der tegen-
standers. Wanneer "we" verloren hadden kwam dat doordat
"de anderen" gemeen en vuil gespeeld hadden en doordat de
scheidsrechter minstens één penalty aan onze zijde over het
hoofd had gezien; aan de doelpunten van de tegenpartij
kleefde dan altijd wel een smet van buitenspel of onbestraft
free-kick. Een nederlaag met twee of drie doelpunten verschil
kon aldus met enige goede wil toch een "morele overwinning"
genoemd worden, zulks doorgaans tot uitzinn¡ge woede van
de overwinnaars" (37).

"Volstrekte eensgezindheid heerste er bij de intercollegiales.
Dan stond de hele gemeenschap als één man achter het
e¡gen leam, het ging dan tussen Rolduc en "de anderen" (had
dat ook een bijklank van de "barbari"?). Dat riep heel wat
emoties op en smeedde hechte banden van saamhorigheid.
De keeper van Pantarhei die je bij interne Rolducse wed-
strijden placht te verguizen ("Het Kameel", een thans eeÍzame
en geachte deken, van wie wij doorgaans stelden dat hij nog
geen bal kon óprapen) - deze man groeide uit tot idool en
nationale held op hel momenl waarop hij verkozen was in het
Rolducs elftal" (38).

Behalve deze hoogtepunten was er ook het alle-
daagse voetbal tijdens de kleine recreaties op de
cour. Men kon daarvoor een klein formaat ballen
kopen bij de prefect; zorgvuldig werd daarop met
ballpoint de naam van de eigenaar genoteerd om
'inpikken' te voorkomen. Natuurlijk gebeurde dat
toch; bij de leerlingen van Vl gym was het zelfs
rnos om nooit ofte nimmer een bal te kopen, maar
deze steeds (uiteraard van kleinere jongens) te
'pikken'. Dit vergrijp tegen het zevende gebod
werd door de overheid (die een aantal andere
geboden vermoedelijk gewichliger vond) stilzwij-
gend getolereerd. De cour van Rolduc was
geasfalteerd; dat is er waarschijnlijk de oorzaak

Bij deze interne competities was Rolduc uiteraard
in kampen verdeeld, maar de rivaliteit kende
gradaties. Een wedstrijd tussen Sparta en Minor
betekende wel dat er scheidslijnen werden ge-
trokken, maar het waren scheidslijnen tussen
mensen die elkaar op zondagavond naar het
leven stonden, maar op maandagochtend weer
moesten zien er met elkaar maar het beste van te
maken. De lijnen tussen cour en filosofen waren al
forser aangezet. Er was echter één gelegenheid
waarbij alle tegenstellingen volkomen werden
vergeten: de voetbal¡ntercollegiale tussen de
elftallen van Rolduc en van de Bisschoppelijke
Colleges van Roermond, Sittard en Weert:

van dat het courvoetbal in de herinnering van een
aantal oud-Rolduciens vooral associaties opriep
met pijn (gemene wondjes aan elleboog of knie)
en razendsnel slijtende schoenen (3e).

Hoewel de voetbalsport dominant bleef ontstond
er in de eerste helft van de jaren '60 een hevige
belangstelling voor athletiek. De Rolducse over-
heid stemde er mee in dat een aantal leerlingen
lid werd van de Athletiek Vereniging Schaesberg
(A.V.S.). Harrie Scholtes, de professionele lrainer
van A.V.S. kwam voortaan éénmaal per week naar
Rolduc om specifieke athletiektraining te geven.
Sommige leerlingen kregen zelfs apart'sportvoed-
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was een belevenis (22).

Dat kon ook worden gezegd van het in 1964 ge-
houden festival met als thema: de nieuwe werke-
lijkheid in de filmkunst. Men kon toen o.a. kijken
naar Pasolini's filmdebuul Accatone, naar llPosfo
van Ermanno Olmi en naar Cléo de 5 à 7 van
Agnès Varda, allen filmers die enkele jaren nadien
een grote reputatie zouden genieten, maar die in
1964 alleen nog in de kringen van echte film-
kenners bekend waren.

Niemand zalwillen betwisten dat gymnasiasten uit
Amsterdam of Den Haag meer kansen hadden om
toneel- en muziekvoorstellingen van hoog niveau
bij te wonen en goede films te zien dan de Roldu-
ciens (of die kansen ook steeds werden benut is

overigens een andere vraag). De stelling dat de
Rolduciens beter bediend werden op het terrein
van toneel en film dan hun externe collegae in
Zutphen, Schagen of Terneuzen lijkt echter ge-
makkelij k te verdedigen,

De Academies

Na de eindexamens van '1969 informeerde een
der gecommitteerden, de Nijmeegse historicus
prof. dr. A.G. Weiler, belangstellend naar het be-
staan van een eventuele academie of debating-
club op Rolduc. De president moest antwoorden
"dat wij weliswaar een bloeiende academie heb-
ben gehad, maar dat dezezich niet in de overgang
naarde nieuwe fase heeft kunnen hândhaven" (zs¡.

Wederom bleek een traditie gesneuveld' De aca-
demies hadden een lange geschiedenis.

Reeds in 1901 voelde men op Rolduc de behoefte
aan een organisatie die, buiten het lesprogramma
om, de geestelijke en culturele ontwikkeling van
de Rolduciens zou bevorderen en die bovendien
de vaardigheid in het openbaar optreden ten goe-
de zou komen. Daartoe werden twee academies
opgericht: één voor de filosofen die werd ge-

noemd naar de kerkvader Sanctus Augustinus en

één voor de leerlingen van gymnasium en hbs.

Deze moest het voorlopig nog zonder naam stel-
len, maar werd in 1922 genoemd naar de grote

katholieke emancipator Alberdingk Thijm, die zich

nauw bij Rolduc betrokken had gevoeld (24)'

De procedurele gang van zaken is in de loop van
bijna vijfenzestig jaar nauwelijks gewijzigd: een
van de academieleden hield een deugdelijke in-

leiding over een zelfgekozen onderwerp; een van
de andere leden, die de betreffende inleiding te-
voren had ontvangen, formuleerde daarop zijn kri-

tiek en vervolgens begon een algemene gedach-

tenwisseling over het gebodene. Wanneer dit on-
derdeel was afgerond volgde de improvisatie, in

later jaren ook wel causerie genoemd. ln tegen-
stelling tot de inleiding mocht men hierbij geen

tevoren opgestelde teksten voorlezen, maar
moest men voor-de-vuist-weg spreken, op zijn

hoogst aan de hand van een klein papiertje met

de hoogst noodzakelijke aantekeningen. Daarna
volgde weer discussie,

Tot het midden van de jaren '60 werden de jaar-

verslagen van de beide academies steeds in het
jaarboek opgenomen. Men kan zodoende vrij

nauwkeurig volgen hoe de academies reilden en

zeilden en ook, voor de hedendaagse lezer min-
stens even interessant, welke onderwerpen men

vooral uitkoos.

Bij de academie Alberdingk Thijm overheerste in

de hier beschreven periode aanvankelijk sterk het

letterkundige element, op de voet gevolgd door
historische onderwerpen. Opmerkelijk is de grote

aandacht voor Erasmus (over hem werd vrijwelelk
jaar wel een lezing of causerie gehouden) en voor
schrijvers die op latere leeftijd katholiek werden
(Frederik van Eeden, Pieter van der Meer de Wal-
cheren) of een grote religieuze belangstelling
toonden (Henriëtte Roland Holst-van der Schalk).
Rond 1960 is het echter afgelopen met de voor-
rangspositie van letterkunde en geschiedenis; het

aantal onderwerpen is dan zó gevarieerd dat men

er eigenlijk geen lijn in kan ontdekken. Wel krijgt
men de indruk dat de academieleden minder dan
vroeger geneigd waren om zich grondig in be-
paalde onderwerpen te verdiepen en er zich eer-
der mee tevreden stelden eigen hobbies toe te
lichten. Zo sprak een vooraanstaand lid van de
Limburgse studentenbond over "Het conflict in de
studentenbond" (welk ?), een enthousiast sport-
man over de athleet Eef Kamerbeek, een ijverig lid

van de harmonie over de componist Hubert
Cuypers en de voorzitter van de goochelclub

over goochelen. Zonder twijfel heeft dit gebruik de
discussies verlevendigd (de sprekers'stonden' nu

voor hun onderwerp), maar het intellectuele peil is
er vermoedelijk niet opmerkelijk door gestegen.

Opvallend is dat men door de jaren heen aan de
causerie heeft vastgehouden, terwijl de secretaris-
sen van de academie in vrijwel elk jaarverslag

constateerd en dat d it onderdeel wein ig succesvol
was. Van het werkeliik à l'improvlsfe spreken
kwam doorgaans weinig terecht. De meeste lieden
hadden hun tekst van buiten geleerd, waren op de
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avond van hun optreden uiterst zenuwachtig en

stortlen, wanneer hun eenmaal het woord was ge-
geven, onversaagd hun kennis over het audito-
rium uit, vaak met zeer grote snelheid (om er zo

snel mogelijk 'af' te zijn) en zonder al te veel reke-
ning te houden met het bevattingsvermogen van
de toehoorders. Over de lezingen die werden ge-
houden kan men aanmerkelijk positiever oordelen
lezen. Het leveren van een 'eclatante' prestatie was
overigens zeer aantrekkelijk, omdat die kon wor-
den gehonoreerd met de fraaie Alberdingk Thijm-

penning. Dit kleinood werd in de loop der jaren

steeds begeerlijker. De reden hiervoorwas triviaal:
de penningen raakten óp. Werden er kort na de

oorlog soms wel drie Thijmpenningen in één jaar

urtgereikt, later kwamen er jaren voorwaarin in het
geheel géén penning werd aangeboden.

Méér dan een halve eeuw was de deelname aan
de academie geheel vrijwillig; in 1953 deelde de
secretaris in het jaarverslag mee, dat de academie
"verplichtend voor een gedeelte van zes gymna-
sium" werd gesteld 1zs¡. Nadere informatie werd
niet verstrekt zodat onduidelijk blijft voor welk ge-
deelte die maatregel gold en ook wat de motieven
van de overherd kunnen zijn geweest. ln latere ja-

ren werden de leerlingen nog nauwer aan de aca-
demie gebonden: men was niet alleen verplicht te
verschijnen maar ook om een prestatie te leveren'

Bij de academie Sanctus Augustinus lag de situa-
tie enigszins anders. Dat volgde ook uit de meer
toegespitste doelstelling. Het ging nu niet meer
om oefening in het openbaar optreden als doel op
zichzelf , het ging om méér:

"Als priester zullen wij in de toekomst aan de mensen de waar-
heid moeten verkondigen. Daarom moet men in de eerste
plaais de waarheid kennen. Maar, even essentieel is het, dat
men de kunst verstaat deze waarheid op de juiste manier aan

anderen mede te delen" 1zo;.

Als men zijn doelstelling aldus formuleert mag
men niet venn¡achten dat academieleden lezingen
over korfbal komen aanbieden. Dat gebeurde dan
ook niet. Wat echter verbazing wekt is dat er ook

nauwel ij ks lezingen werden gehouden over f i loso-
fische onderwerpen. ln het hoofdstuk over het

Phitosophicum in dit boek wordt op de academie
Sanctus Augustinus verder ingegaan.

Omdat de archivalia van de academie Alberdingk
Thijm in het ongerede zijn geraakt is niet nauwkeu-
rig na te gaan wanneer de academie is ontslapen.
Het jaarboek 1963/64 bevat voor het laatst versla-
gen. De chroniqueur van het jaarboek 1967/69
vermeldt:
"ln het schooljaar 1967/68 bestond er nog een academie van

5 gym onder leiding van Mhr. Meerlens, het atgelopen jaar

hebben poesis noch rhetorica een dergelijk instituut gekend.

Het ligt in de bedoelìng in de toekomst wederom naar moge-

lijkheden op dit gebied uit te zien" 1zz¡.

Het is er ntet van gekomen: de academie was

dood en niemand kon haarweerten leven wekken'
De academie Sanctus Augustinus verhuisde met

de filosofen mee naar Heerlen, kende daar nog

een korte periode van bloei, maar overleed in

1 968.

Rolducs Jaarboek

Rond 1920 kwam bij de priester-leraren Leonard
Linssen en dr. Ferdinand Sassen de gedachte op
dat Rolduc toch eigenlijk een jaarboek moest heb-

ben. Men kende de gewoonte van een aantal
katholieke Engelse colleges om iels dergelijks uit

te geven en constateerde met enige jaloezie dat
het Nijmeegse Canisiuscollege dit lofwaardig ini-
tiatief reeds in 1915 had gevolgd. Rolduc, met zijn
geschiedenis van meer dan acht eeuwen, kon nu

toch nret achterblijven! Linssen en Sassen stuitten
bij hun collegae aanvankelijk op een sceptische
houding (hoe kon men zo'n jaarboek elk jaar'vol'
krijgen, zou het geen blamage voor Rolduc zijn als
men reeds na enkele jaren moest stoppen?), maar
de steun van het gezag deed zoals gebruikelijk de

verhoopte wonderen. Directeur A.J.M.H. van de
Venne stelde zich achter de plannen (mits het maar
niet te duur werd) en de Roermondse bisschop
mgr. L.J.A.H. Schrijnen, zelf oud-directeur van
Rolduc, zond een bemoedigend schrijven (ze).

ln de late zomer van 1921 kon het eerste jaarboek

versch ij nen. Het beleefd e 47 aflev eri n g e n (met ee n

gemiddelde omvang van ca. 130 bladzijden) en

verscheen voor het laatst in 1969.

ln de jaarboeken kan men drie afdelingen onder-
scheiden zonder dat dit als zodanig werd aange-
geven en ook zonder dat aan een heilige volgorde
werd vastgehouden. Allereerst bevatte het wat een

ordentelij k jaarboek nu eenmaal hóórt te bevatten :

een kroniek van het afgelopen jaar. De stijl en de
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sel' om de prestaties te verhogen (40). Men kan
hiervan denken wat men wil, de resultaten waren
niet mis: op dtverse athletiekonderdelen konden
voor Rolduciens Limburgse, zelfs Zuidnederland-
se jeugdrecords worden genoteerd.

Met uitzondering van tafeltennis (hiervoor werd
jaarlijks een rntercollegiale georganiseerd) en
"zittende" sporten als schaken en dammen (men

speelde wel tegen schaak- en damclubs uit de
omgeving) werden veel andere sporten voor-
namelijk recreatief beoefend (hockey, tennis,
volley- en basketball, biljarten, in de jaren '50
beugelen). Voor de echte liefhebbers waren deze
sporten ongetwijfeld erg belangrijk, maar aan de
Rolducse gemeenschap als geheel gingen zij

voorbii.

Een interessant vraagstuk diende zich aan toen
enkele genereuze Amerikanen, die tijdens de oorlog
bevriend waren geraakt met drs. P.J.H. Heynen,

aan Rolduc een complete base-ball-uitrusttng
cadeau deden. De luxe uitmonstering werd door
'tout Rolduc' eerbiedig bewonderd, maar daar
bleef het bij. Wat moest men met al dtt prachtigs
beginnen? Emrle van Loo, de leraar gymnastiek,

deed enkele pogingen om mensen enthousiast
te krijgen, maar had daarmee niet veel succes.
Dat lag ook wel voor de hand: ook als men een

zekere vaardigheid in deze sport had bereikt,
tegen wie moest men dan spelen? ln de wijde
omtrek was geen base-ball{eam te bekennenl
Tenslotte werd de uitrustrng verkocht aan de toen
nog in 's Hertogenbosch gevestigde Academie
voor Lichamelijke Opvoeding (+t).

Afzonderlijke aandacht verdient nog de zwem-
sport. ln het derde Rolduc was die niet aan de
orde: Rolduc beschikte niet over een zwembad en

de gemeenle Kerkrade evenmin. Toen na de
oorlog het zwembad Erenstein in Kerkrade werd
geopend deed zich de vraag voor of Rolduciens
dat mochten bezoeken. Aanvankelijk werd dat
verboden, maar na lang wikken en wegen werd
tenslotte een oplossing gevonden: de leiding van
het zwenrbad ging er mee akkoord dat het bad op
de tijden \¡úaarop Rolduc "vrij" was (zondagoch-
tend en dinsdag- en donderdagmiddag) alleen
voor mannen toegankelijk zou zijn. De Rolduciens
konden op die tijden in Erenstein terecht.

Zoals bij zoveelandere onderwerpen uit dit hoofd-
stuk het geval was leed ook de sportbeoefening
op Rolduc onder het vertrek van de filosofen en het

dalend aantal leerlingen. Bij voetballen immers

was het natuurlijk noodzakelijk dat er tweeên-
twintig spelers op het veld stonden, maar min-
stens zo belangrijk was een grote menigle aan-
moedigende of joelende toeschouwers. Aan het

eind van de jaren '60 moest een aantal clubs
worden opgeheven bij gebrek aan voldoende
leden. De gevolgen daarvan waren voor het Rol-

ducse leven aanzienlijk:
"Leek aanvankelijk hel hele sport- en recreatiebeeld uitslui-

tend op het actief bezigziin geconcentreerd, mel de komst van

de eerste T.V. (die in de aula op een verkleind filmdoek kon
projecteren) kreeg allengs de passieve recreatie steeds meer

de overhand, hetgeen uiteindelijk resulleerde in het iedere

avond voor de kijkkast hangen ln de aula minor op het vooÊ

Þlein" 1az¡.

S/ot

Wanneer men de periode 1946-1 971 bezielvanuit
het oogpunt van culturele vorming en sportbe-
oefening moet men constateren dat er vanaf hel

begin van de jaren '60 sprake is van geleidelijk,
maar onmiskenbaar verval. Die neergang was

onstuitbaar omdat het aantal aanmeldtngen daal-
de en het aantal leerlingen dat Rolduc voortijdig
verliet steeg. Het laatste had tot gevolg dat de

meest eryaren krachten voor toneel, muziek en

sport plotseling waren verdwenen, het eerste be-
tekende dat er onvoldoend e Nachwuchs was. Een

lijdlang kon men dat nog verbloemen door nood-
grepen toe te passen: vanaf het midden van de
jaren'60 speelden leraren soms belangrijke rollen

in het Halfvastentoneel (b.v. Silvius als Orsino en

Heyenrath als Malvolio in Shakespeares Drle-
koningenavond) en werden enkele jeugdige Kerk-

radenaars aangetrokken om de uitgedunde
harmonie wat te versterken. Door het nieÌ meer
aanwezig zijn van Pantarhei liep het voetballeven
op Rolduc een geduchle deuk op. ln 1969 ver-

scheen het laatste jaarboek. Slechts die activitei-
ten konden worden voortgezet waarbij men het

kon stellen zonder de actieve deelname van een
groot aantal Rolduciens, b.v. de filmfestivals.
Manifestaties waarbij heel de Rolducse gemeen-

schap emotioneel was betrokken waren echter
voorgoed onmogelijk geworden. Het vierde
Rolduc was stervende.

Gelukkig is er geen reden om dit hoofdstuk in

mineur te eindigen. Wie naar het vijfde Rolduc
kijkt constateertdat de leraren van het gymnasium
onder leiding van de eryaren regisseur Lenders
toneelvoorstellingen geven, jaarlijks is er weer
leerlingentoneel, met enthousiasme wordt er ge-

musiceerd, er is een heus lerarenkoor en nog veel
meer. Men kan gerust zijn.
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(') M. van Can, Alberdingk Thijm en Rolduc (met gebruik-
making van onuitgegeven Çorrespondentie), in: Rolduc
1842-1943, Kerkrade 1948, p,159.

(z) F. Sassen, Rotduc van 1 843 tot 1943. Geschiedenis ener
eeuw,in'. Rolduc 1843-1 943, o.a. de pp. 57 en72.

(s) Anthony Mertens, Wat Rolduc ons meegaf, in: Rolducs
laagsle norm". Herinneringen Bohnen, p. 29; ACR lVa.
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1s¡ Brief waarin Z.H.Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van
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(13) Her¡nner¡ngen Reul, p. B; ACR lVa.
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Rode was het pseudoniem van de leraar engels (1 900-
1923) H. Wismans. Vgl. ln Memoriam Henri Wismans, in:
RJ 35 (1 955), pp. 47-50.

1ra¡ R.S., Het muziekleven op Rolduc, in: RJ 30 (1 950), p. 37.
(1s) Her¡nner¡ngen Bohnen, de pp. 3 en 4; ACR lVa.

Zuylen mag dan berucht ziln geweest om ziln vele repeti-
iies, ook onder zijn opvolgers werd er straf gerepeleerd:
"Het best herinner ik mij die keren dat ik zelf de passie heb
meegezongen. Daaraan vooraf ging wekenlang een
dagelijkse repetitie (met tussendoor nog het instuderen
van liederen die wij zongen in de aula bij het Halfvasten-
toneel), soms zelfs in de ochtendpauzel" Herinneringen
Van Oeffelt, p. 11; ACR lVa.

(zo) Het wekelijks concert op het voortreffelijke Rolducse orgel
vond sleeds plaats op zondag, na het lof. Een van de
gelegenheden waarbij leraren hun kamer openstelden
was de uitzending van de Matthäus-passlon op palm-
zondag; ook werd deze passie wel op grammofoonplaten
("Schrijen achter een torenhoge stapel T8loeren platen,,)
ten gehore gebracht in de aula minor. Vgl, Herinneringen
Offermans, p. I en Herinneringen Lemmen, p. 3. Beide
in ACR, lVa.

(zt) Mededeling L. Augustus, 3 januari 1983, ACR Vll.
(22) Jos Boesten, Dagen van de russlsche film, in: RJ 42

(1 962), pp. 69-70

lzsl Kroniek 1968/69, in:RJ 47 (1967-1969), p.80.
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pp. 3-8.
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het poogde het contact lussen de leerlingen te onderhou-
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mans.

(36) SpiÍsuur 1, no.2 (ongedateerd), p. 4.

(37) Her¡nner¡ngen Offermans, p.4; ACR lVa.
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(ro) Mededeling M. Hafmans, 11 juni 1983.
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komen. Leraar gymnastiek H. Senden herinnerde zich dat
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(42) Heilnner¡ngen Franssen, p.2.
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LERAREN, ZUSTERS EN KNECHTEN

Naast een fluctuerende bevolking van telkens
nieuwe generaties leerlingen heeft Rolduc drie
categorieën van bewoners gekend, die er hun
vaste woonplaats en hun thuis vonden: de pries-
ter-leraren, de zusters en de knechten. Als op
hoogtijdagen of tijdens de vakantie de leerlingen
waren uitgezworven naar hun eigenlijke woon-
steden, zorgden dezen er door hun aanwezigheid
voor, dat het oude huis van 1843 af - op één uit-
zondering na - nooit geheel leeg en verlaten is

geweest 1t¡. Als in september 1944 de bewoners
van Rolduc in verband met de oorlogsomstandig-
heden naar Heerlen worden geëvacueerd, merkt
de chroniqueur van het Jaarboek dan ook op:
"Adieu Rolduc - het huis is leeg, na meer dan
100 jaa/' (z).

Het mag wanneer men het beziet met de ogen van
nu opmerkelijk heten, dat in het gedenkboek
Rolduc 1843-1943 slechts over de leraren en de
leerlingen wordt gesproken.

"Hulde ook aan de Directeuren en Leraren, - Priesters en
Leken - die in de loop van deze honderd jaar door hun
arbeid, toewijding, liefde en godsvertrouwen Rolduc gemaakt
hebben tot wat het heden is.

Hulde tenslotte aan de ìeerlingen van de laatste eeuw.
Zij hebben, als mannen van eer en aanzien, de naam van
Rolduc uitgedragen, bekend gemaakt in heel Nederland en
ook daarbuiten.
Daarom bevat d¡t gedenkboek een dubbele ere-lijst: een
van Directeuren en Leraren en een van de leerl¡ngen." (3).

Aldus schrijft president Van der Mühlen ter inlei-
ding tot dat boek. Degenen die op een bescheide-
ner plan het huis en zijn bewoners hebben ge-
diend, de zusters en de knechten worden daarbij
niet vermeld.
Ook in de taarboeken worden dezen vrijwel uit-
sluitend genoemd bij een jubileum, een over-
plaatsing - voor zover hel de zusters betreft - of
hun vertrek van Rolduc door pensionering of door
overlijden. De leerlingen kenden slechts enkelen
van hen of haar persoonlijk, zoals de ziekennon,
de boternon, de portier, de badknecht e.a. Maar
toch bleven ook dezen veelal op hun naam en hun
functie na onbekend; sine patre, sine matre, sine

genealogÌa. Vanwaar zij kwamen, hoe zij leefden
in hun nogal afgelegen verblijven, wat er omging
in hun besloten gemeenschappen, men wist het
niet en men was er doorgaans ook niet bijzonder
in geinteresseerd.
Toch is het beeld van Rolduc lacuneus, als niet
ook aan zijn vaste bewoners aandacht wordt
geschonken. Daarbij vormen de (priester)leraren
de gemakkelijkste categorie, al was het alleen
maar, omdat een aantal van hen als lid van de
redactie van dit boek zijn herinneringen heeft
ingebracht.

De (priester)-leraren

Het Rolducse lerarencorps telde in de jaren '40 en
'50 een veertrgtal priesterJeraren. Later daalde dit
aantal geleidelijk naar ongeveer vijfentwintig.
Daarnaast waren er enkele lekeleraren, aangevuld
met één of twee ondenruijzers in de voorbereiden-
de klas en enkele muziekleraren voor individuele
piano- of vioollessen of voor het dirigeren van
orkest en harmonie.

De priester-leraren hadden - zoals dat in het Roer-
mondse d iocees gebruikelij k was - doorgaans niet
zelf voor het leraarschap gekozen. Ze werden zon-
der veel inspraak door de bisschop aan een der
colleges, de kweekschool of het seminarie be-
noemd. Daar besliste de direkteur of de president,
al dan niet in of na overleg met de betrokkene, wat
er met hem verder zou gebeuren.
Na een of enkele jaren surveillancewerk begonnen
de meesten aan een opgedragen studie in een der
in de school gegeven vakken. Meestal gingen ze
daarvoor naar een van de Nederlandse universi-
teiten, een gebruik dat was ingevoerd door direc-
teur Everts, toen hij in 1869 de jonge Rolducse
priesterJeraar F.H.J. Spijkers voor het veruerven van
ee n wettel ij ke onderwijs bevoegd he id tot ve le r ver-
ontrusting naar de 'neutrale' universiteit van Lei-
den had gezonden (4). ln een aantal gevallen ook
kreeg de jonge priester de opdracht, aan de
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Katholieke Leergangen in Tilburg of Roermond
een middelbare akte te behalen.
Bij de studieopdracht speelde de persoonlijke
voorkeur van de betrokkene doorgaans geen of
hoogstens een zeer ondergeschikte rol. Hij moest
een bepaald vak gaan studeren, omdat daarin op
afzienbare termijn een vacature te voorzien viel in
verband met het naderend pensioen van een der
zittende docenten, of omdat van een van hen over-
plaatsing naar de zielzorg te verwachten was.
Daarnaast werd bezien of iemand op grond van
zijn vooropleiding (alpha of bêta) tot een bepaalde
studie kon worden toegelaten en of hij over vol-
doende capaciteiten voor het vervullen van zijn
opdracht beschikte.
Dat heeft tot gevolg gehad, dat leraren soms een
vak moesten gaan studeren, waartoe ze zich vol-
strekt niet voelden aangetrokken. Bij sommigen
van hen mislukte daardoor de studie binnen een of
enkele jaren.Ze keerden naar Rolducterug, gaven
een paar jaar surveillance, godsdienstles of -zono-
dig - onbevoegd enkele lessen in het hun toebe-
dachte vak. Na een aantal jaren vonden ze dan
hun bestemming in de zielzorg.

Anderen brachten op basis van een goed verstand
en ijzeren plichtsbetrachting hun studie tot een
goed einde. Ze bleven vanuit eenzelfde plichts-
gevoel jarenlang hun vak doceren als een niet
geambieerd ambacht voor een aantal uren per
dag. Gelukkig voor het onderwijs volgden velen
van hen het voorbeeld van de aartsvader lsaäk die
de hem door anderen toebedachte Rebecca tot
zijn vrouw nam en haar daarna lief kreeg (Gen.
24.67): ze ontwikkelen liefde tot het hun op-
gedrongen vak en wisten het met bezieling te
doceren. Uiteraard kwam het ook voor, dat aspi-
rant-docenten een studieopdracht kregen die wèl
strookte met hun voorkeur en ambities. Zij gaven
lange jaren, soms tot hun pensionering, met vlijt
en liefde les en wensten niet anders.

Dat een aantalvan de leraren niet met geheelvrije
wil tot een studiekeuze was gekomen kan er de
oorzaak van zijn dat de overgrote meerderheid van
hen nauwelijks neiging vertoonde tot het verrich-
ten van wetenschappelijk werk op hun vakgebied.
Zo vermeldt een willekeurig gekozen jaarboek
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(1953) op 41 priesterleraren slechts 4 gepromo-
veerden. Het is daarbij opvallend, dat deze vier
voorkomen onder de acht leraren die in ancienni-
teit de oudsten zijn. Evenmin onderscheidden de
leraren zich door publikaties in vaktijdschriften.
Enkelen schreven of bewerkten schoolboeken op
hun vakgebied (Everts, Boosten) of deden aan
vertaalwerk (Reijnen, Meertens, Lenders). Weten-
schappelijk actief zijn werd vanuit de Rolducse
overheid doorgaans ook niet gestimuleerd. Het
werd bovendien bemoeilijkt doordat de dichts-
bijzijnde universiteitsbibliotheek (Nijmegen) on-
geveer 150 km ver weg lag.

Positie en inkomen

De inwonende priesterleraren vormden een nogal
gesloten communauteit. Hun jaargenoten van het
seminarie die na hun priesterwijding tot kapelaan
waren benoemd, betrokken zelfstandig met een
huishoudster een kapelanie (dit in afwijking van
het gebruik in de andere Nederlandse bisdom-
men waar de kapelaans der parochie plachten in
te wonen bij de pastoor). Degenen echter die tot
leraarwaren benoemd, leidden als seculiere gees-
telijken een vorm van semi-communautair leven:
zij gebruikten gezamenlijk de maaltijd, hadden
soms gezamenlijke geestelijke oefeningen als
retraites en recollecties, ze kenden een eigen
regel of reglement, dat in ieder geval gedurende
een deel van de periode die wij beschrijven jaar-

lijks aan het einde van de retraite werd voorge-
lezen door de president. Dan en in andere situaties
f ungeerde deze ongeveer als de prior of de abt van
een klooster.
Daarnaast echter leefden zij toch ook vrij zelfstan-
dig. Zij beschikten ieder over een eigen woon-
werkkamer en een slaapkamer. Hier speelde zich

buiten de tijden van lessen, surveillances en maal-
tijden hun leven goeddeels af, tenvijl zich daar in
de avonduren het gezelligheidsleven voltrok.
Ook hun financiêle situatie kende deze dubbel-
heid van seculier en regulier bestaan. Ofschoon
zij als seculiere geestelijken geen gelofte van ar-
moede hadden afgelegd en ze derhalve over hun

eigen bezit en in(omen de beschikking behielden,
hadden ze in feite geen zeggenschap over het

salaris daI ze als leraar aan het gymnasium van
rijkswege ontvingen. Dat inkomen verviel - naar

sommigen zich menen te herinneren op grond van

een door ieder terstond na zijn benoeming onder-
tekende verklaring - aan het huis. Zelf kregen zij
jaarlijks een bepaald bedrag, dat door de bis-
schop gelijkelijk voor de leraren van alle colleges

was vastgesteld.
Wel behield men aanspraak op de over het rijks-
inkomen opgebouwde pensioenrechten. Daarbij
werd op een merkwaardige wijze dubbele boek-
houding gepleegd. De oudere vakleraren vermin-
derden de laatste jaren voor hun pensionering
geleidelijk hun aantal lesuren, Om nu ten behoeve
van hun pensioengrondslag in die laatste jaren

toch van êen hoog rijksinkomen verzekerd te zijn
was het gebruikelijk, dat op hun naam een aantal
godsdienstlessen werd geboekl die in feile wer-
den gegeven door hun jongere collega's (die over
deze door hen feitelijk gegeven lessen dus zelf
geen pensioenrechten opbouwden).
Er was derhalve een dubbel lesrooster: één dat
naar de inspectie werd opgestuurd en dal dtende
als basis voor salarissen en pensioenen, en een
dat op de lerarenkamer hing aangeplakt en dat de
werkelijke stand van zaken weergaf. "Waarschijn-
lijk was de inspectie van een en ander op de

hoogte. Er werd nooit gecontroleerd" (5)'

Het feitelijk jaarinkomen dat men in handen kreeg
gold als een soort kleed- en zakgeld.
ln een regeling van 1958 bedroeg voor een pries-
ter-leraar het aanvangsalaris fl. 1500,- per jaar.

lemand met tien priesterjaren kreeg daar fl. 100,-
bij. Het maximum van fl. 1900,- werd bereikt na

dertig priesterjaren.
Overuren begonnen te tellen boven de 26 uur per
week, voor degenen die 25 of meer priesterjaren
hadden boven de 24 uur.
Voor de eerste twee overuren werd op jaarbasis

een vergoeding van fl.75,- per uur gegeven, voor
verdere uren was dat fl 84,- per uur. Jaarlijks werd
daaren boven een vakantie-u itkeri n g vastgesteld.
Over dit inkomen, volgens een forfaitaire rijksnorm
vermeerderd met een bedrag voor kost en inwo-
ning, werd door het huis belasting ingehouden.
Als een leraar buitenshuis werk van niet zutver
godsdienstige aard verrichtte, werden de inkom-
sten daarvan fiscaal aan de top van zijn inkomen
geplaatst. Voor zover dergelijke inkomsten een
bedrag van fl 1000,- per jaar te boven gingen, ver-

viel het gedeelte boven die fl "1000,- in zijn geheel
aan het huis. Buitenshuis studerende leraren ont-
vingen per trimester fl 300,- (6).

Het was in feite gebruikelijk dat men bij de provisor
contant geld ging halen als men dat nodig had.

Deze hield aantekening van de opgenomen be-
dragen. Eenmaal per jaar ontving men een jaar-

afrekening. Als iemand dan in de rode cijfers bleek
te staan, werd daarvan meestal niet zo'n punt ge-
maakt, al moest het tekort na verloop van tijd
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natuurlijk wel zijn aangezuiverd.
Aan het begin van de jaren '60 zijn, volgens
opgave van G.J. van Riet, de toenmalige econoom
van Rolduc, in overleg met het bisdom nieuwe
regels vastgesteld. Een priester met één wijdings-
jaar ontving toen fl. 196,83 per maand; vermeer-
derd met een f unctietoelage van fl. I25,- werd dat
fl. 321,83 per maand. Ook toen veranderden de
bedragen naar gelang van het aantal wijdings-
jaren.
Voor de opgave van de inkomstenbelasting zag
zo'n inkomen er als volgt uit:
jaarsalaris fl,.2362,-
functietoelage fl. 1500,-
kost * inwoning Íl,. 1284,-
vakantiegeld fl. 393,-
ziektekostenverzekering f l. 120,-

af: beroepskosten
ft. 5659,-
fl. 1500,-

belastbaar inkomen fl. 4159,-

Van die tijd af werd het inkomen maandelijks uit-
gekeerd, de vakantietoeslag eenmaal per jaar.
Nog later, in Rolduc in 1972, is dit systeem geheel
verlaten. Men kreeg van toen af het rijkssalaris dat
men verdiende als leraar aan het gymnasium of
een inkomen op grond van werkzaamheden in het
internaat. Men betaalde dan aan het huis een
bepaald bedrag voor kost en inwoning.

De regeling zoals ze tot ver in de jaren '60 is ge-
weest hield in, dat het huis van de lesgevende lera-
ren aanmerkelijke inkomsten uit door het rijk be-
taalde salarissen kreeg, waarvan aan de recht-
hebbende maar een beperkt deel werd uitbetaald.
ln het najaar van 1969 (als er nog '19 priester-
leraren zijn), begroot het bestuur, dat het huis op
hun salarissen een bedrag van ongeveer een ton
zal overhouden O. Voor Rolduc, waar nogal wat
internen niet in staat waren het volledige bedrag
voor kost en inwoning te betalen, mag aanvullende
financiering van de exploitatie vanuit de salarissen
der p riester-le rare n g erechtvaard i g d zij n geweest.
Voor de andere colleges echter betekende deze
handelwijze, dat voor de internen - veelal zonen
van welgestelde ouders - het te betalen kostgeld
kunstmatig en in veel gevallen onnodig laag
gehouden kon worden.

Hoewel de inkomsten die de leraren in handen
kregen bepaald niet overvloedig waren kon men
er doorgaans toch goed van rondkomen. De
meesten hadden nog wel wat bijverdiensten uit
vaste of incidentele assistenties in nabije paro-

chies of uit misintenties (stipendia) (e). Ook waren
er, die soms nog enkele lessen gaven aan scholen
in de omgeving.
Bovendien waren er aan het inwonend leraar-
schap ook verborgen voordelen verbonden. Met
name te Rolduc kon men voor zeer vriendelijke
prijzen de door het huis en gros ingekochte wijnen
van goede tot zeer goede kwaliteit betrekken.
Voor diners die men incidenteel gaf voor familie-
leden of vrienden werden alleen die ingrediënten
in rekening gebracht die extra moesten worden
gekocht, lokale telefoonkosten werden niet door-
berekend, kleine herstellingen van apparatuur of
het schilderen en behangen van de kamer werd
door de knechten gedaan tegen materiaalkosten.

Het dagelijks werk

Het lerarencorps was globaal te verdelen in twee
categorieën. Vooreerst waren daar degenen die
voornamelijk belast waren met lesgeven. Met uit-
zondering van de oudsten hadden zij daarnaast
doorgaans enkele surveillance-uren in het inter-
naat. Anderen vonden hun hoofdtaak in het sur-
veillancewerk en gaven in de school soms enkele
lessen in vakken als godsdienstleer of bijbelse
geschiedenis.
De dagelijkse leiding van het internaat berustte
bij de prefect, die daarbij in eerste instantie werd
geassisteerd door een vrij kleine vaste kern van
surveillanten.
Behalve de prefecten (een voor Groot Rolduc en
een voor Klein Rolduc) waren nog enkele andere
priester-leraren belast met bijzondere taken. De
provisor hield zich vrijwel volledig bezig met het
financieel-economisch en zakelijk beheer, inclu-
sief de zorg voor de gebouwen en de leiding over
de knechten (en via de overste ook over de zus-
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ters). Na de president was hij tevens als eerste
aangewezen om het huis in de buitenwereld te
vertegenwoordigen bij recepties, begrafenissen
e.d. Elders wordt aangegeven, dat de functie van

rector gymnasii weinig inhoud had, omdat de
taken dre ertoe behoorden in feite voor het grootste
deel werden vervuld door de president (s).

Andere functies die naast lessen en surveillance
een vrij groot beslag op de tijd legden waren

onder meer die van koordirigent, sacrista (belast

met de zorg voor kerk en eredienst), beheerder
van de aula, moderator van sommige verenigin-
gen of regisseur van het toneel der filosofen met
St. Katrien (25 november) of van het grote toneel
met halfvasten.
Een aantal leraren was belast met biechthoren en

andere vormen van zielzorgpraktijk onder de leer-

lingen.
De surveillance kende een viertal categorieen'
De A-surveillance werd vooraltoegewezen aan de
jongste leraren, doorgaans behorend tot de vaste
internaatsst at.Ze omvatte het toezicht bij ochtend-
gymnastiek, ontbijt en recreatie daarna, de recrea-

tie tussen de ochtendlessen, de tijd voor het diner,
voor en na het souper en de avondrecreatie met

aansluitend slaapzaal. Vooral aan de surveillance
in de avondrecreatie had men doorgaans een

hekel, omdat men dan in het bijzonder toezicht
diende te houden in de buurt van de toiletten, om
te zien of er niet gerookt werd en of er geen andere
ongerechtigheden plaats vonden 1to¡. Tot de A-
surveillance behoorde ook de wandeling op vrije
middagen.
De B-surveillance was wat rustiger en minder on-
prettig: de recreatie tussen de ochtendlessen, na

het diner tot de middagstudie, voor en na het
gouter, avondrecreatie, Bovendien hoorde er op
vrije middagen de coursurveillance bij na terug-
keervan de wandeling. Deze surveillance vielvoor-
al toe aan de wat oudere leraren.

Wat de C-surveillance precies behelsde, kon niet

meer exact worden nagegaan' Welwas een voor-
deel ervan, dat de avonden vrij waren. Ze viel door-
gaans toe aan de oudsten die nog in het inter-

naatswe rk partici Peerde n.

Als zwaarste beurt gold de J-surveillance (J als

afkorting van Journalier): degene die daarmee
was belast moest vrijwel de hele dag, behalve
tijdens de lesuren aanwezig zijn. Vooral op zon- en

feestdagen waren deze surveillances bijzonder
onaangenaam, omdat dan vele en lange uren

moesten worden doorgebracht in studiezaal,
speelzaal, gangen, slaapzaal, sportveld enz. De

uitdrukking werd gebruikt dat na zo'n dag "de
knieën in je rug stonden".

De dag begon doorgaansvroeg, hetvroegstevoor
de provisor, die tot taak had om 05.00 uur de mis
te lezen voor de zusters.
Degene die geen speciale taak jegens de leer-

lingen Ìe verrichten hadden, lazen na het opstaan
privatim de mis aan een der kleine altaren in de
kerk of in de crypte. Sommigen hadden daarbij
heel speciale voorkeur voor een bepaald altaar
waarvan zij iedere dag gebruik maakten. Een

leraar die laat (pas om een uur of acht) placht mis
te lezen werd door de leerlingen met enig mis-
prijzen bekeken, alsof hij een duidelijk gebrek aan

ascese aan de dag legde. Degene der leerlingen
die bij zo'n langslaper moest mtsdienen, schoot er

bovendien de ochtendstudie of zelfs zijn ochtend-
recreatie bij in (tt¡.
Het ontbijt werd genuttigd in de kleine treize, een

kamer met het nummer dertien. Men schoof daar
bij ontbijt en gouter aan in volgorde van binnen-
komst. Ten tijde van Van der Mühlen werd echter
wel de centrale plaats nadrukkelijk voor hem vrij-
gehouden.
Na het ontbijt begon voor de docenten de lestaak.
De internaatsstaf had het tot de lesonderbreking
en daarna weer tot het diner rustig.
Het diner werd met de leerlingen in de grote eet-

zaal gebruikt. Verscheidene leraren plachten de
eetzaal te verlaten voor het diner geheel ten einde
was, om tussen de maaltijd en de middaglessen
nog gauw een uiltje te kunnen knappen' Op zon-
dagmiddag stond er na het diner voor de leraren

koffie met zoetigheid en wijn op de grote treize
(een wat grotere lerareneetzaal). Sommigen had-
den de gewoonte daar een groot deel van de
zondagm iddag te vertoeven.
Op door-de-weekse dagen werd na de middag-
lessen - of na de wandeling op de vrije middagen -

in de kleine treize het gouter gebruikt. De tijd daar-
na besteedden de docenten op hun kamer aan

het lezen van de kranl (De Tiid, waarop bijna
allen geabonneerd waren, werd als avondblad
rond een uur of vier in de middag bezorgd) (tz),

aan correctie van huiswerk, lesvoorbereiding en

dergelijke. Na het in de grote treize gezamenlijk
gebruikte souper werd door degenen die geen

surveillance hadden een deel van de avond be-
steed aan verder werken aan correctie of aan lec-

tuur e.d. ln de jaren '60 werd door sommigen ge-

durende die tijd gemeenschappelijk naar de tele-
visie gekeken, Er waren verslaafden, die van het

eerste testbeeld tot na het zwijgen van het laatste

binnenlandse of buitenlandse statron aan de
buis gekluisterd zaten. ln de tijd, dat er slechts één

toestel voor heel het corps was had dit gezamen-

lijk t.v.-kijken ook een zekere sociale functie.
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De tweede helft van de avond werd door de mees-
ten besteed aan het gezelligheidsleven.

De vrije tijd

Rolduc was een zeer in zichzelÍ besloten burcht.
Ook al door de toentertijd vrij grote afstand tot de
stedelijke bebouwing van Kerkrade waren sociale
contacten tussen priester-leraren en Kerkraadse
gezinnen uiterst spaarzaam. Men zocht ontspan-
ning en gezelligheid, camaraderie en vriendschap
vooral bij elkaar. Het reglement van de priester-
leraren spoorde hen trouwens aan hun vertier
vooral binnenshuis te zoeken. ('s). Bisschop Lem-
mens vond zelfs, dat ook de parochiepriesters
vooral onderling hun ontspanning moesten vin-
den. Het drinken van een goed glas werd daarbij
van hoger hand van harte aanbevolen (en beoe-
fend).
De leraren kwamen vooral 's avonds laat vaak op
elkaars kamers. De aanvang van dergelijke infor-
mele bijeenkomsten viel bij het einde der surveil-
lance, als de leerlingen werden verondersteld te
slapen. Toen de tijd van naar bed gaan voor de
jongens steeds verder naar achter verschoof, be-
gonnen (en eindigden) deze bijeenkomsten
steeds later. Een ongeschreven wet was, dat bij
de min of meer geinstitutionaliseerde bijeenkom-
sten de jongste als laatste opstapte. Omdat deze
doorgaans ook als een der eersten moest op-
staan, ontstond er bij hem - maar bepaald niet bij
hem alleen - vaak een chronisch slaapgebrek,
soms gecompenseerd door enkele gestolen uur-
tjes slaap overdag 1t+¡.
ledereen was lid van een kaartclub. Deze clubs
kwamen op zaterdagavond bij toerbeurt bij een
der leden bij elkaar. Later ontwikkelden die kaart-
avonden zich vooral tot praat- en drinkavonden.
Er werd waar twee of meer tezamen waren vooral
stevig gedronken. De leraar Frans, dr. J. Boosten,
sprak in dat verband regelmatig de gevleugelde
woorden: Rolduc rui'ne les constitutions même les
plus fortes.ln de jaren voor de oorlog was het vas-
te ritueel dat er eerst Bordeaux werd geschonken
en daarna Bourgogne (beide van respectabele
ouderdom), met tenslotte als alzakker een glas
Champagne. Dat gebruik is na de oorlog niet meer
teruggekeerd. Toen werd alleen Bordeaux geschon-
ken met soms Bourgogne of cognac toe fls¡.
Sinds het einde der jaren '60 geraakte ook het
gebruik van bier en jenever in zwang, misprijzend
waargenomen door degenen die nog wisten hoe
het hoorde. De gastheer zorgde eryoor dat hij
voor de komst van zijn gasten per man één fles

wijn boven had staan plus één fles extra. Stille
getuige van dit divertissement der leraren was
Hoebèr, de herenknecht, (de enige die altijd in een
knechtenjasje met smalle streep liep); zijn taak
was het, tevoren op bestelling de flessen uit de
kelder te halen en 's anderendaags de ledige fles-
sen weg te ruimen en de glazen af te wassen. Ook
de zusters wisten en zwegen. Zij mochten iedere
ochtend de ravage van lege glazen en flessen
naar het afwaskeukentje transporteren en de volle
asbakken ledigen.
Na het souper bleven op de grole treize resthapies
op tafel staan, zodat de leraren voor en na het
samenzijn nog wat konden nuttigen ne potus
nocea¿ (16).

De filosofiedocent W. Meys oefent in een met hem
gehouden interview nogal kritiek uit op deze wijze
van leven en ontspanning.

"De sfeer was wereldvreemd, kloosterlijk, buiten de wereld
slaand. Alles wat 'buiten'was, was gevaarlijk. lk ben door Van
der Mühlen berispt dat ik teveel contaclen onderhield met
mensen uit mijn vroegere kapelaansplaats Valkenburg. ln feite
werd binnen het corps over politiek-maatschappelijke vragen
ook niet gesproken ('t). De verhoudingen lussen de leraren
waren veelal van een priesterlijke burgerlijkheid: merken en
kwaliteiten van wijn, goede eetgelegenheden en dergelijke.
Er heerste de oppervlakkig kameraadschappelijke sfeer van
een stel individualisten. Zo was men ook opgevoed en ge-
vormd: ieder voor zich, God voor ons allen. Er was weinig
solrdariteit. lk heb er mij in feite altijd een eenling gevoeld" (rs).

Dergelijke kritische geluiden zijn nogal uitzonder-
lijk. De meesten zullen deze klerikale levensstijl
lange jaren vanzelfsprekend hebben gevonden
en zij zullen er op hun manier wat ontspanning,
kameraadschap en geborgenheid in hebben aan-
getroffen.

Het geestelijk leven

Het dagelijks lezen van de mis was tot in de ¡aren
'60 voor iedere priester vanzelfs prekend, zij het for-
meel niet verplicht. Verplicht was wel het dagelijks
breviergebed: het koorgebed dat in veel kloosters
op vaste tijden van de dag en van de nacht werd
gezongen moest door de seculiere priesters in de
loop van de dag privatim worden gelezen en ge-
beden.
Rozenhoedje, meditatie, kort bezoek aan het Aller-
heiligste in de kerk en het wekelijks - in de vasten-
tijd dagelijks - bidden van de kruisweg werden in
het reg lement van de priester-leraren als zeer wen-
selijk beschreven.
ln de praktijk kwam ervaak niet zoveelvan terecht.
De gewenst geachte ruime preparatie voor en de
dankzegging na de mis werden nogal eens inge-
krompen en het mediteren werd zeker niet door
allen met regelmaat beoefend. Breviergebed of
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rozenhoedje konden tijdens de surveillance wor-
den verricht, vooral in de studiezaal ol op de slaap-
zaal.
Het brevier werd doorgaans met haast scrupuleu-
ze ilver dagelijks gebeden. Daarmee was per dag
drie kwartier tot een uur gemoeid, afhankelijk van
de lengte van het officie van de dag en van de vaar-
dige snelheid waarmee de geoefende lippen zich

door de tekst heen wisten te prevelen.

Soms verliet iemand vroeger dan de anderen het
gezellig avondlijke samenzijn, omdat hij er nog
voor moest zorgen voor middernacht het brevier-
gebed van die dag te voltooien. "lk heb nog een
stukje brevier staarì", werd dan gezegd. Om het
risico te vermijden dat men door onvoorziene om-
standigheden 's avonds nog een gróót stuk bre-
vier zou hebben staan hadden de meesten de ge-
woonte de getijden voor de hele dag zo spoedig
mogelijk, liefst al vroeg in de ochtend geheel af te

werken, met inbegrip van vespers en completen
(de getijden, bestemd voor de late middag en voor
het uur van slapen gaan). Ook werd om die reden

door de meesten gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid te anticiperen: een deelvan het officie van

de volgende dag mocht op de dag ervoor gebe-
den worden. Gebeurde er de volgende dag dan
iets onvenrvachts, waardoor men in tijdnood ge-

raakte, dan 'stond' nog slechts de helft van het bre-
viergebed. Het brevier werd slechts geheel of ten
dele overgeslagen in geval van ziekte of van wer-
kelijke overmacht. ln alle andere gevallen werd
aan het lezen ervan zeer gewetensvol de hand ge-

houden.

Ook daarin kwam in de jaren '60 bij velen een

kentering. Zij zagen steeds minder de zin van het

zo snel mogelijk, soms zonder begrip en vaak
zonder affiniteit of devotie weglispelen van de
teksten en lieten het geleidelijk achterwege,

Aan het einde van de grote vakantie was er vóÓr

1946 om het andere jaar en daarna jaarlijks voor
de priester-leraren een retraite: drie dagen van

inkeer, bezinning en gebed. Een priester van

buitenshuis gaf enkele malen per dag een confe-
rentie. De rest van de tijd was bestemd voor medi-
tatie, geestelijke lezing en gebed. Ook hier vielen
ideaal en werkelijkheid niet altijd loepzuiver over

elkaar. Vaak werden deze dagen gebruikt om het

aanstaande schooljaar voor te bereiden: roosters

inschrijven, puntenboekjes klaar maken, plaats-

indelingen maken voor studiezaal, eelzaal en

kapel. Eveneens sinds 1946 was er maandelijks
op de donderdag voor de eerste vrijdag van de
maand een recollectie-avond, een conferentie

door de presrdent met aansluitend stille tijd' De

dag erna (eerste vrijdag) gold als stille dag(ts¡.
Lang niet altijd ontleende men er veel aan.

Het geestelijk leven en de godsdienstige praxis

van de Rolducse leraren verschilden in dit alles

weinig van die welke hun broeders in het priester-
ambt elders beoefenden.
Meer specifiek voor de colleges (in ieder geval

voor Rolduc en Roermond, maar mogelijk ook in

de andere colleges bekend) was het gebruik, in

de grote vasten na het diner het 'surplus' te

genieten.
ln de vastentijd was slechts één volle maaltijd
toegestaan. Omdat niet duidelijk was of het diner
met de jongens wel 'vol' genoeg was werden daar-
aan aansluitend op de grote treize voortreffelijke
hapjes geserveerd. Het surplus is later door
jongere leraren om ideële motieven geboycol en

raakte in onbruik. Dal zal ook hebben samen-
gehangen met de geleidelijke versoepeling van

de kerkelijke vastenwetten.

Wat hierboven over het geestelijk leven van de

leraren is gezegd kan de indruk wekken, dat het

allemaal nogal formalistrsch, aan de buitenkant
blijvend en weinig doorleefd was. Ten dele was
dat zeker ook zo, maar dat neemt niet weg, dat
iedere oud-leerling zich moeiteloos een aantal

leraren voor de geest zal kunnen halen die indruk
op hem hebben gemaakt als mannen van onge-
kunstelde, eerlijke vroomheid. Ze hebben als

identificatiefiguren zeker betekenis gehad.

Tegenstellingen tussen leraren

"Tot + .1 960 waren er onder de leraren nauwelijks tegen-

stellingen van betekenis. Dil veranderde met het toenemen

van de spanningen in de godsdienstige en kerkelijke onlwik-

kelingen. Deze zouden diep ingriipen in de onderlinge ver-

houdingen. Er kwam geleidelijk duidelijk verschil van inzicht

t.a.v. pedagogische aanpak en (er ontstonden) tegengestelde

opvattingen t.a,v. kerkelijk en liturgisch leven. Dit leidde op de

duur tot groepsvorming, persoonlijke tegenstellingen en

vetes, elkaar mijden en verdachtmakingen' Het Rolducse

klimaat werd er danig door verpest, het vrij bij elkaar binnen-

lopen verdween, meerderen kwamen nog alleen aan tafel

met gelijkgezinden. Dit alles was een van de lekenen dat het

met Rolduc en zijn internaat mis ging" (20).

Over deze tegenstellingen wordt in dit boek elders
uitgebreider gesproken(zt). Ze hebben met
andere factoren geleid tot een geleidelijke des-
integratie van een eertijds hecht en vrij kameraad-
schappelijk functionerend team.
Geleidelijk begon bij een aantalleraren het gevoel
post te vatten, dat het habitare fratres in unum (als
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broeders tezamen leven) en de daarmee gepaard
gaande vrijwel volstrekte afzondering van het
leven in de buitenwereld een vorm van maat-
schappelijk isolement schiep dat zij in ieder geval
voor zichzelf niet meer gewenst achtten. Van hen
zag men sommigen hun intrek nemen in een flat
of woning in een van de Kerkraadse wijken. Even-
als hun collegae-lekeleraren kwamen zij ,s och-
tends voor het vervullen van hun ondenruijstaak
naar Rolduc om na de lesdag weer naar'buiten'te
gaan. Geleidelijk brokkelde zo de communauteit
af.
We zetten kort een aantal factoren bij elkaar die er
aan het einde van de jaren '60 toe hebben geleid
dat het zover is kunnen komen.
Groeiende tegenstellingen gingen gepaard met
allerlei irritaties waardoor het samenleven aller-
minst onbekommerd meer was.
De komst van externe leerlingen (.l963) en het feit
dat er steeds meer lekeleraren in het docenten-
corps kwamen opende vensters naar een buiten-
wereld die vroeger gesloten of ondoorzichtig
waren.
Het feit, dat priesters zich geleidelijk ook niet meer
door hun kleding van 'de anderen' onderscheid-
den kan eveneens een indicatie zijn van een
doorbrekend levensgevoel waarin het bijna kloos-
terlijke, klerikale en communautaire leven van
vroegere jaren steeds minder vanzelfsprekend
werd.
Na het opheffen van het internaat zijn op de duur
nog slechts enkele (oud)priester-leraren in Rolduc
blijven wonen. Van vormen van gemeenschaps-
leven zoals die vroeger jaren bestonden is dan
echter geen sprake meer.

De lekeleraren

Sprekend over de leraren hebben wij tot nu toe
vrijwel uitsluitend aandacht geschonken aan de
priester-leraren. Zij waren zoals werd gezegd
lange tijd hel meest talrijk en bepaalden het
sterkst het beeld van het docentencorps. Toch
waren er ook lekeleraren aan de school verbon-
den, aanvankelijk slechts enkelen, later, aan het
eind van de jaren '60 in aantal aan de priester-
leraren gelijk(rI. Op enkele wisselende leerkrach-
ten na die tijdelijk bestaande vacatures opvulden
waren zij,zeker tot in de jaren'50, doorgaans lang
aan Rolduc verbonden en voelden zi1 zich
Rolducien met de Rolduciens ize¡. Voor sommige
leerlingen symboliseerden zij, doordat zij iedere
avond weg gingen, gezinnen hadden, 'gewoon'
gekleed gingen, iets van het leven buiten, waar de

wereld kennelijk doorbestond, ook als er geen
wandelmiddag was.
Hun conlacten met de priester-leraren waren
marginaal. Hoe gewaardeerd ook, zij waren uit-
eindelijk geen 'heren' 1z+). Ze konden zich buiten
de lessen terugtrekken in een eigen lokaaltje, dat
ook dienst deed als leeszaaltje voor de priester-
leraren. Nu en dan - zoals bij direkteursfeest/-
presidentsfeest of bij de afsluiting van het school-
jaar - mochten zij deelnemen aan het feestelijk
diner dat dan voor de priester-leraren werd aan-
gericht (25).

Of deze leken onderling buiten Rolduc veel
contact hadden is ons niet bekend. Het lijkt erop,
dat hun contacten niet zeer nauw zijn geweest,
maar wel kameraadschappelijk (26).

Binnen hun kleine groep verschilden de posities
overigens nog vrij sterk. De muziekleraren
kwamen vrijwel nooit in het schoolgebouw en
zelden in de vleugels van het internaat.
Zij vertoefden doorgaans in lokaliteiten in het
sousterrain aan de bosquetkant (de onderwereld),
waar zich ook de oefenhokjes bevonden voor
degenen die piano, viool of een ander instrument
bespeelden. De onderwijzer(s) van de voorberei-
dende klas hield (en) zich doorgaans op in de buurt
van hun klaslokalen in de vleugelvan Klein Rolduc

De enige gelegenheid waarbij de lekeleraren voor
het voetlicht traden was bij gelegenheid van hun
vijfentwintig- of veertigjarig jubileum. Zij kwamen
dan met echtgenote en kinderen, na een plechtige
hoogmis in de kerk, naar de aula waar hun de
huldiging te beurt viel zoals die ook bij de jubilea
van priester-leraren gebruikelijk was: een versje
door een van de jongste leerlingen, een toespraak
door een van hun leerlingen uit een der hoogste
klassen, een dank- en huldigingswoord door de
president. Soms was er ruimte voor declamatie,
als de jubilaris een der talen doceerde liefst in
'zijn'laal. De plechtigheid werd omlijst door een of
meer der muziekgezelschappen (koor, orkest,
harmonie). Aan het einde dankte de jubilaris de
president, de collegae, de leerlingen; dikwijls werd
Rolduc zelf nadrukkelijk en met ontroering in die
dank betrokken. ln het eerstvolgende jaarboek
werd dan nog een lovend artikel aan hem gewijd.
Voor de leerlingen betekende het een lichte
sensatie, bij zo'n gelegenheid de echtgenote, de
kinderen, soms de ouders van de jubilaris te zien.
Hij werd er opeens menselijker en gewoner door.

ln de jaren '60 werd de getalsmatige verhouding
tussen priesters en leken in het corps meer gelijk
getrokken. De meeste priester-leraren onder-

150



scheidden zich toen ook niet meer door kleder-
dracht of leefwijze van de leken. Van die tijd af

konden in het corps de verhoudingen en relaties

ontstaan zoals die in iedere andere school voor-
komen.

De zusters

De congregatie

Sinds 1897 verrichten de Kleine Zusters van de
H. Joseph te Rolduc huishoudelijke werkzaam-
heden van allerlei aard.
De congregatie is gesticht door de priester Joseph
Savelberg, kapelaan te Heerlen. Voor en na zijn
priesterwijding is hij enkele jaren leraar geweest

aan hel Bisschoppelijk College te Roermond.
"Maar zowel wegens zijn aard als zijn gezondheid

viel deze post hem le zwaa(" (27). Spottende
tongen zeggen dat Savelberg als leraar geen orde
had en er daarom maar een gesticht heeft.

Het jaar 1872 geldt als stichtingsjaar van de
congregatie omdat toen de inkleding van de
eerste zusters plaats vond. Onder de bestuurs-
periode van Savelberg, na zijn dood (in 1907)

onder Rector Leo Driessen (tot 1930) en daarna
onder leiding van opeenvolgende gekozen over-
sten uit etgen krtng, heeft de congregatie een groei

doorgemaakt van 214 zuslers bij Savelberg's
dood naar 1 185 bij het overlijden van Driessen
en naar 1941 op het hoogtepunt in 1956. Daarna

is er een daling ingetreden naar 1636 bij het eeuw-
feest in 1972. Hendriks (a.w.) voorspell op grond

van de leeftijdsopbouw van de zusters in 1972 dat

er in het jaar 2000 nog 497 over zullen zijn.

Op de zusters werd in Nederland en later ook in
Belgiê vooral een beroep gedaan, huizen te

stichten ten behoeve van verpleging en verzorging
van zwakzinnigen, ouden van dagen, wees-
kinderen en zieken. Van .1920 af was de congre-
gatie ook werkzaam op missieposten in China,

lndonesië en Afrika.
Toen in 1890 het Bisschoppelijk College van

Roermond aan Savelberg om een aantal zusters
vroeg voor het verrichten van huishoudelijk werk

ten behoeve van het internaat en de inwonende
priester-leraren, kon deze als oud-leraar van dat

rnstituut moeilijk weigeren. Toen in 1 897 eenzelfde
verzoek werd gedaan door Rolduc (en een jaar

later door het groot-seminarie in Roermond) lag er

een precedent, zodat hij ook toen nauwelijks
anders dan ja kon zeggen. ln .1902 nam de con-
gregatie de zorg op zich voor het Bisschoppelijk
College in Weert en in 1946 voor dat van Sittard'

Voorafgaand aan het opstellen van een eigen
constitutie (de eerste dateert van 1905) gaf Savel-

berg aan zijn congregatie als eerste richtlijn de

Regel van de Franciscaanse Derde Orde, aan-
gepast aan het religreuze leven. ln de constituties
die later worden opgesteld en herhaaldelijk bij-
gesteld zal de kern van deze regel altijd bewaard
blijven. Met verwijzing naar St. Franciscus worden
de zusters in de constituties gemaand tot armoede
boetvaardrgheid en ingetogenheid, vooral ook tot

eenvoud van hart en tot ootmoed. De religieuze
levenslijn wordt in concreto gekenmerkt door
beslotenheid, onthechting, werkzaamheid en

inwendig leven. De kloosters zijn besloten ge-

meenschappen waaruit'wereldse mensen' zoveel

mogelijk geweerd moeten worden.
Tot 1959 komt het voorschrift voor, dat de zusters
geen boodschappen mogen doen noch bezoeken
mogen afleggen. Dit alles gaat gepaard met een

sterke gerichtheid naar binnen, waarbij de overste
van het huis - Moeder - een centrale rol vervult.

Naasl genegenheid en warmte ts er ook asceti-
sche gereserveerdheid jegens elkaar. Tot 1951

komt een aanmaning voor, dat ze elkaar met "u"

en met "zuster" moeten aanspreken. Haar ont-
hechting komt tot uiting in haar gelijkvormigheid in
alles. Er mag volgens de constituties geen onder-
scheid zijn in kleding noch in andere levens-

behoeften. Het overgeplaalst worden van een

zuster naar een andere communauteit heette
"een pakje maken" en inderdaad konden zij alles

walzij ter wereld bezaten in een pakje onder de

arm meenemen. Er was onthechting aan alles,

ook aan ouders en familieleden. ln stervensgevaar
van een der ouders mochten zij deze bezoeken als

de stervende uitd ru kkelij k haar tegenwoord igheid

verlangde. Pas met de constitutie van 1959 wordt
toegestaan de begrafenis van vader of moeder bij

te wonen en ook andere familieleden te bezoeken
wanneer die in stervensgevaar verkeren. ln

dezelfde constitutie wordt bovendien één dag
familiebezoek per jaar toegestaan. Haar leven

bestond grotendeels uit werken en bidden en als

dat mogelijk was moest dat samengaan: werken
onder het bidden of bidden onder het werken,
wie zal het zeggen? Buiten de kleine tijden van

recreaties verliep het dagelijks leven vrijwel
geheel in stilzwijgen.
De veranderingen van de jaren '60 en '70 zijn ook
aan de Kleine Zusters van de Heilige Joseph niet

voorbijgegaan. Voor een deel in samenspraak met

de vele overige congregaties die op de Francis-

caanse regel sloelen doen zich tal van ver-

nieuwingen voor in spiritualiteit, levenswijze en

kleding. ln een verklaring na een in 1968 gehou-
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den vern ieuwings kapittel der congregatie worden
als richtlijnen voor de toekomst gegeven: plurifor-
miteit van religieuze levensmogelijkheden, trouw
aan de dienstbaarheid jegens de mensen en aan
het godminnend gebed, vertrouwvolle aanvaar-
ding van elkander, overleg en inspraak bij de
gezags u itoefen i ng lza¡.

De zusters van Rolduc

Tussen Rolduc en het bestuurvan de congregatie
der zusters te Heerlen bestond een akte van over-
eenkomst. Zo'n akte uit 1964 bevindt zich in het
archief van de redactiecommissie (2s).

Het is een eenvoudige overeenkomst van één
getikt kantje, bestaande uit een vijftal korte artike-
len. Ze is ondertekend door Zr. M. Gerontia, voor-
zitster enZr.lt{. Gustave, secretaresse, namens de
congregatie en door H. Jochems, president, na-
mens het klein-seminarie.
De zusters blijven gebonden aan de constituties
en de regels van de congregatie; volledige uit-
oefening daarvan wordt haar verzekerd. Het
bestuur heeft de bevoegdheid zusters "te veruis-
selen en te verplaatsen". De zusters verrichten uit-
sluitend huishoudelijke werkzaamheden. Ze ge-
nieten vrije kost en inwoning en geneeskundige
hulp en per hoofd fl. 400,- plus vakantiegeld per
jaar. De kosten voor sociale verzekeringen, ambt-
kleding (schorten, sluiers, mouwen enz.) en de
schoenreparaties komen ten laste van het semina-
rie. Hetzelfde geldt voor de kosten voor geeste-
lijke verzorging. Bij geschillen onderwerpen beide
partijen zich aan de uitspraak van de bisschop van
Roermond. De overeenkomst kent voor beide
partijen een opzegtermijn van een half jaar.

ln de jaren na de Tweede Wereldoorlog had de
Rolducse communauteit een omvang van 47 zus-
ters in 1948, van 49 in 1954, van 44in 1g60, van 33
in 1966 en van 25 in 1972 lso¡.
Zijwaren gehuisvest in een eigen klooster aan de
basse-cour. Zich in kleding niet en in voorkomen
naar het leek nauwelijks van elkaar onderschei-
dend, bewogen zij zich vrijwel onopgemerkt door
het gebour,v. Slechts enkelen kregen voor de leer-
lingen een eigen gezicht en een naam, zoals de
zuster die met de zorg voor de zieken was belast
of enkele zusters in de keuken.

Met twee van haar, zuster Agatha en zuster Adelia
is in 1982 een interview gehouden. Zuster Agatha
was op Rolduc van 1 933lot 1960. Zewerd door de
leerlingen "Fientje de Boternon" genoemd, omdat

het tot haar taak hoorde voor de broodmaaltijden
in de keuken met een houten spatel voor iedere
leerling een afgepast stukje boter (',botertje,,) op
een bord te doen. Gedurende zevenentwintig jaar
drie maal daags ongeveervierhonderd boter1jes...
Zuster Adelia was op Rolduc van '1g40-1 960. Zij
was belast met de zorg voor de slaapzaal van
Klein Rolduc en ze is enige tijd ziekenzuster ge-
weest. Aan haar beider verhaal is het hieronder
staande ontleend, de petite histoire van het dage_
lijks leven in een kleine communauteit (sr¡.

Anderhalf jaar na hun intreden in het moederhuis
in Heerlen volgde voor de zusters de professie,
waarmee ze volwaardig in de congregatie waren
opgenomen. Dezelfde dag nog kreeg de jonge
non te horen in welk huis ze werd geplaatst. ln
Rolduc bepaalde dan de overste nog op de avond
van de dag van aankomst op grond van een ge_
sprek met de nieuw gekomene, welke taken deze
zou verrichten. Er was geen hiërarchie van werk_
zaamheden. Alle werk was in principe gelijk en het
kwam regelmatig voor dat van taken gewisseld
werd. Bij de verdeling van de werkzaamheden
werd rekening gehouden met de fysieke gesteld-
heid van de zusters.

Werk en dagelijks leven

Het gebouw was verdeeld in een zestal afdelingen.
Per afdeling werkten twee zusters. Tot elke afde-
ling behoorden één slaapzaal en een aantal
kamers van de professoren (de priester-leraren
werden uitsluitend door de zusters nog aange-
sproken met de vroeger gebruikelijke term
"Meneer Professor"). Tot het werk op de slaapzaal
behoorde het dekken van de bedden van de
leerlingen, het onderhoud van wastafels en vloe-
ren en tot ver na de oorlog, tot het moment waarop
de slaapzalen toiletten kregen, ook het ledigen in
emmers van de nachtspiegels. Rond 1962 gingen
de leerlingen in verband met het teruglopend aan-
tal zusters zelf hun bed opmaken. Eigenlijk vonden
de zusters dat maar niets, mede omdat er - vooral
op Klein Rolduc - nogal wat bedwateraars voor-
kwamen. Daarom werden de doe-het-zelvers aan-
vankelijk door de zusters gecontroleerd. Eenmaal
per week, op woensdag, maakten de zusters de
bedden nog eens goed op en periodiek zorgden
zij voor het verschonen van het linnengoed.
Zes zusters werkten in de grote keuken, waar voor
alle bewoners van het huis werd gekookt. Twee
hadden de zorg voor de bakkerij, waar alle brood,
broodjes, vla e.d. werden gebakken. Enkelen
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maal niet, behalve met de "zwarle Hoebèr"
(H. Mohnen), die het eten van de knechten kwam

halen.
De dagorde van de zusters zag er ongeveer als
volgt uit:

vonden haar dagtaak in de wasserij. Zes werkten
er in de beide eetzalen. Driemaal per week maak-
ten zij gezamenlijkde kerken degrote speelzaal
schoon.
Op de treize werd tot ongeveer '1961 het werk
gedaan door twee knechten, nadien door een zus-
ter. Voorts werkten er in het zusterhuts drie zusters
op de naaikamer, één hield er de refter en de
spreekkamers schoon en één de slaapzalen. Er

was een slaapzaal in het zusterhuis en een onder
de watertoren. De zusters sliepen er in cham-
brettes die echter niet zoals die der leerlingen met

een gordijn waren afgesloten, maar met een deur.

De zusters maakten 's morgens na het opstaan
zelf haar bedden op.
De aula, de klassen en de grote gangen werden
schoon gehouden door'poetsvrouwen' en door
meisjes uit Kerkrade en omgeving. Deze werden
door de leerlingen "nimfen" of "waternimfen" ge-

noemd. ln de jaren '60 kwamen er ook interne
werkmeisjes die elk aan een der zusters werden
toegevoegd.
De zusters van de keuken waren ook belast met
het uitdelen van voedsel aan armlastigen uit de
omgeving die daarvoor in aanmerking kwamen.
Onder de bedeelden kwamen weduwen voor,

maar ook ex-politieke gevangenen en andere ex-
gedetineerden (32).

ln het algemeen golden voor de zusters te Rolduc
dezelfde regels als in het moederhuis, met enige
aanpassingen aan de dagorde der leerlingen.
Vrijwel de hele dag heerste er stilzwijgen' Aan tafel

(na de geestelijke lezing) en in de recreatte mocht
gesproken worden, echter niet in de ochtend-
recreatie. Spreken met de professoren was strikt
verboden, was het ooit omwille van het werk nodig
geweest, dan moest het achteraf aan de overste
worden gemeld. Erg strikt hielden noch zusters,
noch leraren zich aan deze regel, vooral niet in de

latere jaren. Contact met de knechten was er hele-

Opstaan; in de vakantie iets later.

Morgengebed, meditatie en Mis. ln de
jaren '60 mocht er bij goed weer buiten
gemediteerd worden.
Daarna ontbijt.
Vervolgens begon men met het werk.
ln de vroegere jaren werd daarbij hard-
op gebeden.
Kop koffie met boterham in de refter,

in stilte.
Daarna werd voortgegaan met het

werk.
Middageten in de refter (werd betrok-
ken uit de grote keuken). Daarna bleef
er nog één zuster in het zusterhuis; alle
overigen gingen naar de keuken voor
het diner van de leerlingen. Alle scha-
len en kommen moesten naar de tafels
gedragen worden, omdat er tot in de
jaren'50 geen voedselkarretjes waren.
Soms hielpen knechten en later leer-
lingen van de hoogste klassen met het

ronddelen van de maaltijden.
Na het eten werd de hele afwas met de
hand gedaan. ln de jaren '50 kwam er
een afwasmachine. Veel zusters had-
den daartegen bezwaren omdat ze

bang waren dat de spullen niet goed
schoon werden.
Als men klaarwas in de keuken en eet-
zaal ging men naar de refter voor een
kopje thee of koffie.
Onder het bidden van het rozenhoedje
werden door allezusters in de schilkeu-
ken de aardappels voor de volgende
dag geschild, aanvankelijk met de
hand; later gebeurde dat machinaal.
Toen moesten de geschilde aardaP-
pels wel nog met de hand gePit wor-
den.
Vespers, gevolgd door koffie en een
broodje.
Daarna ging men naar de eetzaal om
het goutervan de leerlingen voorte be-
rerden.
Groot officie (koorgebed) met lof.

Avondmaaltijd in de refter. Daarna
werd in de keuken de afwas na het sou-
per van de leerlingen gedaan.

04.30 u
05.00 u

09.30 u.

12.00 -
12.30 u

14.00 u

14.30 u.

16.00 u.

18,00 u.

18.30 u.
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21.00 u
21.30 u

Op zon- en feestdagen werd alleen het noodzake-
lijke werk gedaan. Grote feestdagen waren de
feesten van St. Joseph en van St. Franciscus, het
naamfeest van de overste en de dag dat de gene-
rale overste op visitatie was.
ln de recreaties werd er door de week vrijwel uit-
sluitend gehandwerkt: er werden presentjes ge-
maakt voor de naamdag van moeder overste of
er werden kousen gestopt. 's Zondags mocht er
gekaart worden of er werd een ander spel gedaan.
Er was een klein kastje met boeken, maar voor
lezen was er doorgaans weinig tijd.
Beide geinterviewden zeggen, dat in de zuster-
communauteit van Rolduc de gezelligste sfeer
heerste van alle huizen.
ln de vakanties, vooral in de zomervakantie, werd
het hele huis met bezemen gekeerd. Ook was er
dan wat meer vrije tijd.

Geestelijk leven

Als in de grote vakantie het'poetswerk'aan kant
was hielden de zusters enkele dagen retraite,
hoofdzakelijk gevuld met conferenties (preken).
ledere eerste woensdag van de maand hadden zij
recollectie. Dan mocht er de hele dag niet gespro-
ken worden (zoals ook iedere vrijdag het geval
was). Tijdens de recollectiedagen hield Van der
Mühlen's middags een preek. Menigmaal moest
hij met een boek op een kerkbank slaan om sla-
penden te wekken.
Wekelijks werd er gebiecht. Daarvoor kwam een
pater Franciscaan als biechtvader, maar men
mocht ook een andere biechtvader kiezen. Een-
maal per drie maanden kwam er een'buitengewo-
ne' biechtvader. Om het voor degenen die daaraan
behoefte hadden gemakkelijkerte maken bij deze
pater te biechten, waren allen verplicht naar hem
toe te gaan. Wie niet wilde biechten kon dan de
priesterlijke zegen vragen. Een tijd lang heeft Van
der Muhlen als buitengewoon biechtvader gefun-
geerd, later werd dat een pater Redemptorist.

Om de twee jaar kwam de algemeen overste uit
het moederhuis te Heerlen op visitatie. Ze had dan

Aansluitend was er avondrecreatie (in
de oorlog werden dan opnieuw aard-
appelen geschild, omdat de leerlingen
bij gebrek aan beter twee maal per dag
warm eten (aardappels) kregen, soms
met pap na.
Tijd van naar bed gaan.
Licht uit.

met iedere zuster afzonderlijk een gesprek, waarin
deze alles met haar kon bespreken. ZusterAgatha
en zuster Adelia zeggen, dat als heel goed te heb-
ben ervaren. Het kon anders immers gebeuren,
dat je met zaken bleef rondlopen zonder ze te kun-
nen bespreken, zeker als je het met de eigen
overste niet al te best kon vinden. Na zo,n visitatie
kwamen er nogal eens overplaatsingen voor van
zusters die op Rolduc niet konden aarden, moei-
lijk pasten in de groep e.d.
Buiten de visitaties om konden de zusters als ze
dat wilden hun problemen aan de algemeen
overste voorleggen door het schrijven van een
brief of het maken van een afspraak. probleem
daarbij was dat briefpapier, enveloppe en post-
zegel bij de eigen overste moesten worden ge-
haald.

Contact met leerlingen: de ziekennon

Contacten met de leerlingen waren er bijna niet.
Soms woonden de zusters, gezeten op het oksaal,
op zondag de hoogmis van de leerlingen bij. ln de
jaren '60 waren zij soms te gast bij het halfvasten-
toneel of bij andere evenementen in de aula. De
enige met wie vrijwel iedere leerling meer of min-
der frequent contact had was de ziekenzuster:
achtereenvolgens zuster Peregrina, zuster Rad-
boda, zuster Adelia en zuster Nivarda.
De taak van de ziekenzuster - door leerlingen veel-
al aangeduid als "de non" - begon 's morgens met
een rondgang over alle slaapzalen om te zien of er
zieken waren. Werd een patiënt te bed aangetrof-
fen, dan placht zuster Peregrina de gevleugelde
woorden te spreken: "Zo jong, ziek oÍ lui?" Voor
haar en haar opvolgers bestond, in een huis met
zo vele jongelui die soms als tegen een berg opza-
gen tegen een proefwerk, een dag met een verve-
lend rooster, of de confrontatie met een leraar voor
wie men l'ret opgegeven huiswerk of strafwerk niet
had gemaakt, behoefte aan spijkerharde criteria voor
gezond of ziek zijn.
Zo'n criterium was de koortsthermometer. Wie
koorts had mocht in bed blijven of werd, als het
wat langer leek te gaan duren, overgeplaatst naar
een kamertje op de ziekenafdeling (infirmerie).
Wie geen koorts had moest opstaan en mocht
- mcgelijk om zijn gezicht te redden - die dag
enkele malen een aspirientje komen halen.
De ziekenzuster bracht de zieken op de slaapzaal
of op de infirmerie hun maaltijden. Ten tijde van
griepepidemieen sprongen andere zusters en
soms zelfs leerlingen van de hoogste klassen
daarin bij.
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Na het ontbijf verstrekte de ziekenzuster aan hen
die daarvoor in aanmerkrng kwamen een briefje
dat hen vrijstelde van deelname aan de gymnas-
tiekles.
Na het diner en in de avondrecreatie hield zij

spreekuur in haar kamer tegenover de eetzaal van
Klein Rolduc. Men kon er terecht met hoofdpijn,
blare n, verwond i n g e n, m issel ij khe id, zweetvoete n,

winterhanden en nog veel meer. Het was er soms
uiterst gezellig, vooral bij het avondspreekuurwan-
neer men er de laatste nieuwtjes en geruchten kon

horen. ln de jaren '60 liep het er storm omdat er
tevens drop werd verkocht.
Zuster Adelia herinnert zich, dat ze door de prefect
van Klein Rolduc vaak werd geroepen om te
komen praten met jongetjes die ziek waren van
heimwee. De ziekennon vervulde aldus toch ook
wel de functie van vervang-moeder.
Van zuster Radboda kon nog gezegd worden, dat
ze naast haar taak van ziekenzuster ook muziek-
les gaf aan haar medezusters en het orgel be-
speelde Er was een koortje waarin alleen de aller-
beste zangeressen zaten en dat regelmatig meer-
stemmige muziek uitvoerde.

Meer gegevens over de zusters van Rolduc zijn

nauwelijks beschikbaar. ln het archief van de con-
gregatie te Heerlen bevond zich in het dossier

Rotduc slechts één brief die de overste (moeder
Gratia) na de bevrijding aan de algemeen overste
had geschreven over de situatie waarin ze Rolduc
hadden aangetroffen na terugkeer van de evacua-
tie 1ss¡. De zusters schreven niet, omdat het Moe-
derhuis zo dichtbij was en alles mondeling afge-
handeld kon worden. Toch kon aan de hand van

het schaarse materiaal enig beeld worden gere-

construeerd van de wijze waarop de zusters in

stilte en bescherdenheid naast het dagelijks werk
veelal met kleine genoegens en ogenschijnlijk on-
belangrijke bezigheden haar dagen vulden.

De knechten

Evenals cie zusters sleten de meeste der Rolducse
knechten hun dagen in een grote mate van anoni-
mitert. Ze haalden enkele regels in de Jaarboeken
bij een jubileum, bij vertrek van Rolduc of bij hun

overlijden. Slechts enkelen waren aan de leerling-

en met name bekend, zoals Sjang of Bart, de por-

tiers (J.H. Derix en B. Somers) of Hoebèr, de
mattiesknecht (H. Mohnen) die de toiletten

schoonmaakte en in de eetzaalvan'Klein Rolduc

schalen opdiende tijdens het diner. Anderen wer-

den bij hun funclie aangeduid ("de badknecht"),

een enkeling bij een bijnaam ("4711", vanwege
zijn grote voeten, maal 47, en zijn lange, smalle

hals, boordmaat 11).

Er waren onder de knechten twee categorieën.
Sommigen waren volwaardige vaklieden (timmer-
man, bakker, slager e.a.) of werkkrachten' Zij wa'
ren te Rolduc inwonend, of ze werkten er slechts
en hadden buiten een gezin. Een tweede categorie
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woonde en werkte als knecht te Rolduc, omdat
elders in de maatschappij op grond van hun gees-
telijke of lichamelijke gesteldheid voor hen geen
reële bestaansmogelijkheden bestonden. ln de
vrij beschermde omgeving van Rolduc waren zij
verzekerd van een bestaan, een thuis en redelijk
zinvolle bezigheden.

Venruachtingspatroon

Hoe in huis naar hen werd gekeken wordt ver-
raden door de lofreden bij hun jubileum of door
het gedachtenisprentje bij hun overlijden. Dege-
nen die niets hadden om op te bogen worden daar
geprezen om hun eenvoud, hun werklust, hun
vriendelijkheid, hun verknochtheid aan het huis.
Van degenen die als volwaardige personeels-
leden geziene en gewaardeerde figuren waren,
wordt veelal vermeld, dat ze "hun plaats wisten,,.
Enkele citaten, genomen uit gedachtenisprentjes
bij het overlijden en uit het jaarboek mogen dat
illustreren.
"Door zijn grote mensenkennrs, zijn tact en fijn aanvoelen _ hij
wist waar hij moest gaan staan - wist hij met het grootste
gemak met iedereen van hoog tot laag om te gaan".
"Zwaar en vol zorg is zijn leven geweest (...) ln zijn eenzaam
leven verlangde hij naar vriendschap en geborgenheid. Wat
hij op aarde niet heeft kunnen vinden ìs hem thans in volle
mate geschonken".

"Als bewoner van Rolduc was hij van het huis gaan houden.
Hij bewaakte het als zijn eigen bezit. Tijdens de vele jaren dat
hij op Rolduc verbleef deed hij alle voorkomende werkzaam_
heden op de plaats waar hij nodig was,'.

Hij was (...) "een harde werkerdiezichzeln niet spaarde en met
grote trouw zijn taak volbracht (. . .) Ziln werk was zijn enige
vreugde, hij kende geen groter voldoening dan wanneer men
belangstelling had voor zijn werk, wanneer hij woorden van
waardering mocht horen. Rust heefl hij zich nooit gegund.. (s4).

"Beheerste vrijmoedigheid (. . .) houdt hem steeds binnen
subtiele grenzen. Hij kent zijn mensen en hij kenT zijn plaats:
dat maakl hem zo uniek (35).

Verscheidenen van hen liggen begraven op het
Rolducse kerkhofje. Terzijde van de meer of min_

der rijk gestoffeerde graven van direkteuren, pries-
ter-leraren en enkele leerlingen, tegen de kerkhof-
muur, bevindt zich hun rustplaats met daarboven
bij iedereen hetzelde bruinhouten gevern¡ste kruis
dat hun namen en jaren vermeldt. Een enkel kruis
vermeldt alleen een jaartal (1900), Van wie daar-
onder begraven ligt is zelfs geen naam gebleven.

Volgens opgave van de toenmalige econoom ken-
de Rolduc in 1963 de volgende organisatorische
eenheden: boerderij, slagerij, bakkerij, keuken,
tuinderij, wasserij, technische dienst, drukkerij,
boekwinkel, bibliotheek, sportterrein met bosquet
en hertekamp e.d. en portiers. Een aantalvan deze
eenheden was bemand met knechten, voor ande-
re waren de zusters of anderen verantwoordelijk.
Het weekloon voor functies als timmerman, bak-
ker, schilder e,d. bedroeg toen bruto fl. 101,40.

Werk, inkomen en rechtspositie

Van de inwonende knechten hadden enkelen
eigen woonvertrekken ergens in het gebouw (zo-
als de portier, die achter de portiersloge woonde).
De meesten woonden in de knechtenverblijven in
de economiegebouwen. Ze hadden daar een
kamertje, dalze zelf onderhielden. Erwas een ge-
zamenlijke eet-zitkamer aan de basse-cour, onder
de lokalen van de filosofie, die door een van hen
werd schoongehouden. Ze gebruikten er geza-
menlijk de maaltiijden die werden betrokken uit
de grote keuken.

il
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Netto bleef daar fl. 83,47 van over.
lnwonende werknemers verdienden fl. 308,12 per
maand, inclusief kost en inwoning (36). Voor jeug-
dige werknemers in de huishoudelijke dienst
(veelal schoonmaakpersoneel) bed roeg hei week-
loon bruto fl. 34,60 voor een vijftienjarige, met en-
kele guldens per leeftijdjaar oplopend tot fl. 55,31

voor een twintigjarige.
Voor de werknemers bestond tot het begin van de
jaren '60 geen CAO of andere overeenkomst van

dien aard.
ln een in januari 1963 opgestelde arbeidsovereen-
komst tussen Rolduc en de bedrijfsleider van de
boerderij wordt in artikel 3 uitdrukkelijk vermeld:
"Op deze overeenkomst is geen enkele CAO of
bindende loonregeling van toepassing" iez¡.

ln deze overeenkomst is de normale arbeidstijd
91/z u. per dag van maandag t/m vrijdag. ln de
zomerperiode dient bovendien om de andere
zaterdag B uur gewerkt te worden en de daarop
aansluitende zondag 4 uur. ln de winter (half okto-
ber - half april) is dat om de andere zalerdag B1/z

uur en de daarop volgende zondag 5 uur. Over-
uren tot een maximum van 2 uur per dag (6 uur per
week, 125 uur per jaar)ztjn in het loon begrepen en

worden niet vergoed. De werknemer is bovendien
verplicht boven de genoemde maxima extra over-
uren te maken als de bedrijfsomstandigheden dat
naar het oordeel van de werkgever noodzakeltjk
maken ("ook op zaterdagen en eventueel op zon-
dagen"). Deze extra overuren worden op werk-
dagen gehonoreerd met fl.2,- per uur, op zalerdag
met fl. 2,50 en op zondag met fl. 3,50.
Per kalenderjaar heeft de werknemer 15 vrije da-
gen (daarin begrepen Allerheiligen en 15 augus-
tus, dagen die loentertijd in het maatschappelijk
leven als zondag golden).
Bij ziekte of ongevalwordt het normale loon door-
betaald.
ln 1964 is een begin gemaakt met werkclasstfica-
tie en in overleg met de vakbond K.A.B.O. ziln er
vakgroepen ingesleld, afhankelijk van vakbe-
kwaamheid en opleiding. De werknemers werden
daarbij ingedeeld in loongroepen. Voor het overige
(het administratieve?) personeel werd aansluiting
gezocht L.ij de salarisniveaus voor ambtenaren in

de provincie Limburg.
Bij die gelegenheid werd ook een 45-urige werk-
week ingesteld met werktijden van 08.00 - 12.00
uur en van 12.30 - 17.30 uur (dus negen uur per
dag met een vrije zaterdag). De vakantie werd
vastgesteld op 15 dagen per jaar. Daarenboven
waren het presidentsfeest, 15 augustus (Maria
Hemelvaart) en 1 november (Allerheiligen)vrij, als-
mede Goede Vrijdag van I5.30 uur af.

Ziekle- en ongevallengeld werden voor B0% door
de bedrijfsverenigtng uitgekeerd. Rolduc vulde
aan lot 90% en enkele jaren later tot 100%.

ln een Arbeidsovereenkomst 2e portier d.d. 21 ok-
tober 1963 wordt uitdrukkelijk - en in kreupel
Nederlands - gesleld: "Aan deze functie is geen
pensroen verbonden, en kan dus nimmer hierop
rechl doen gelden " 1ea¡.

Pas in 1968 is voor het personeel een pensioen-
voorziening getroffen, waarbij rekening werd ge-
houden met de dalum van in dienst treden. Daar-
loe is loen door Rolduc een bedrag ineens als in-
koopsom betaald. Voor de oudere werknemers is,

omdat de inkoopsom te hoog zou zijn, een eigen
pensioenreserve vrijgemaakt en in het financieel
beheer van Rolduc structureel vastgelegd.
Hoe de financiële en rechtspositionele situatie van
de inwonende knechten voor 1963 was, viel door
ons niet te achterhalen. Het vermoeden bestaat,
dat zij kost en inwoning genoten en een beschei-
den kleed- en zakgeld kregen. Bij ziekte, zieken-
huisopname e.d. droeg Rolduc de kosten. Waren
zij te oud of te gebrekkig geworden om op Rolduc
zelfstandig te leven, dan konden ze worden opge-
nomen in een oude-mannenhuis (later: bejaarden-
huis).
Toen in de lweede helft van de laren'60 de econo-
mische positie van Rolduc reorganisatie nodig
maakte en zeker toen het internaat had opgehou-
den te bestaan is een aantalorganisatorische een-
heden opgeheven: boerderij, slagerij, drukkerij,
tuinderij, bakkerij en boekwinkel.
Verscheidene personeelsleden hebben zich kun-
nen omscholen en hebben elders een functie ge-
kregen. De overigen konden aan het werk blijven
bij het centrum Rolduc en enkelen zijn overge-
gaan in dienst van hel gymnasium.
Voor zover van de knechten namen en andere
gegevens te achterhalen waren, worden deze ach-
ter in dit boek vermeld.
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NOTEN

(t) Ook de meeste priester-leraren verlieten tijdens de vakan-
tie het huis. Voor zover ze geen reizen ondernamen
brachten ze de tijd zo mogelijk door bij ouders of familie-
leden.

(z) Kroniek van Rolduc 1944-1945, in: Rolducs Jaarboek
(voortaan geciteerd als RJ) 25 (1 945), p. 19.

(s) H. van der Mühlen, Ter inleidÌng, in: Rolduc 1843-1 943,
Kerkrade 1948, p.9.

(+) Volgens een oude overlevering zou Spijkers de eerste
priester zijn geweest die in de Ige eeuw aan een Neder-
landse universiteit studeerde. Nader onderzoek toonde
echter aan, dat Spijkers een voorganger had in de rector
van de Latijnse school van Gemert, F.W. Bevers, die in
1827 in Leiden het kandidaatsexamen aflegde. Vgl. Ferd.
Sassen, De eerste priester aan een Nederlandse univer-
sifell in:RJ 35 (1955), pp.63-64.
Spijkers is na het behalen van het kandidaatsexamen in
de wiskunde (dat hem onderwijsbevoegdheid verleende)
naar Rolduc terug gekeerd. Het doctoraal examen heeft
hij nooit behaald.

(s) A. Timmermans, Enkele notities betr. school en onderwijs,
p. 1; ACR V. J.Offermans herinnert zich, dat datzelfde
gebruik ook aan het Bisschoppelijk College in Roermond
in zwang was. Het was een systeem, dat niemand kwaad
deed zolang men ervan kon uitgaan, dat de jongeren op
hun beurt ouderen zouden worden, voor wie dan weer
jongeren zouden zorgen. Toen in de jaren '60 en '70 er
juist van de jongeren nogal wat uit hel ambt traden en
huwden, bleek in een aantal gevallen dat het systeem
op iets dergelijks niet was berekend. Zij bleken over les-
sen die zijjarenlang feitelijk hadden gegeven geen of nauwe-
lijks bewijsbare pensioenrechten te hebben opgebouwd,
terwijl ze daaraan in hun nieuwe situatie vaak bij uislek
behoefte hadden.

(ø) Salailsregding Priesterleraren; ACR V.

(z) vgt. p.91.
(e) Verscheidene leraren assisteerden wekelijks in een der

parochies in de buurt of vervulden in de omgeving advi-
seurschappen van verenigingen. Ze deden dat doorgaans
niet rn de eerste plaats om er extra inkomsten uit te ver-
garen, maar veeleer om een buurtpastoor behulpzaam te
zijn of om nog enig contact met de direcle zielzorg te
kunnen onderhouden. Stelselmatige contacten buiten
Rolduc werden overigens door de overheid n¡et aange-
moedigd;vgl. /nterview metW. Meys, p.3; ACR lVa.
Misintenlies: wie tot een bepaalde intentie een mis wilde
lalen opdragen, betaalde daarvoor aan de priester of aan
de parochie een bepaald bedrag. Sommige 'rijke' paro-
chies ontvingen zoveel intenties, dat de eigen prieslers
niel in staat waren deze te veruerken. ln zo'n geval
werden er wel inlenties overgedragen aan een instituut
als Rolduc, waar veel priesters dagelijks mislazen. Ook
hadden priester-leraren nogal eens hun eigen contacten
met pastoors of kapelaans in de zielzorg die hun bij ti¡d
en wijle een aanlal misintenties toeschoven.

(e) Vgl. Onderwijs en Studie p. 11.
(r0) Een der surveillanten die deze taak conscientieus plachl

le vervullen hield daaraan jarenlang de bijnaam de
strontvlieg over.

(tt) De gemiste ochtendstudie werd in de klas niet geaccep-
teerd als excuus voor het niet kennen van de les. Men wist
immers dat men aan de beurt was en moest dan de les
maar's avonds te voren leren.

(12) Van ongeveer 1950 af waren ook enkelen geabonneerd
op De Volkskrant.

1,13) Uit verschillende getuigenissen slaat vast, dat een derge-
lijk reglement heeft bestaan. Het is echter niel gelukt er
een exemplaar van lerug te vinden.

(14) Tot in de jaren '50 bestond het gebruik, dat een nieuw
benoemde jonge collega door de Rode Zee moest: hij
werd achtereenvolgens door ieder van zijn ongeveer
veertig collegae op een avondje wijn genood. Vgl. Herin-
neringen Timmermans, p. 7; ACR lVa.

(15) Herinner¡ngen Timmermans, p.7i ACR lVa.

1to¡ . . . opdat de drank geen schade aanricht. . .

1tz¡ ln de jaren dat er nog geen televrsie was betrokken de
leraren hun informatie over maatschappelijke ontwikke-
lingen vrijwel uitsluitend van de (katholieke) krant, De
Katholieke Radio Omroep en soms van weekbladen of
tijdschriften, Een echt venster op de wereld ontbrak veelal.

(18) InteN¡ew met Meys, p. 3; ACR lVa.

lts¡ Brief Bohnen, p. 5; ACR lVa. Tijdens een stille dag be-
perkte men het spreken tot het noodzakelijke. Toch vond
ook op deze dagen wel recreatief avondverkeer plaats.

(2o) Her¡nner¡ngen Timmermans, p. 6; ACR lVa.

1zr¡.VGt. p.53 vv.

1z:) ln 1953 waren er 4l priester-leraren en 4lekeleraren, in
1963 26 priesters en S leken, in 1965 25 priesters en I
leken; in 1967 zijn beide groepen even groot: 19 elk (bron:
RJ).
Naast deze vakdocenten waren er steeds een of twee
onderwijzers verbonden aan de voorbereidende klassen
en was er een tweetal muziekleraren.

(23) Van deze zeven leken die in 1952/53 aan Rolduc als
leraar, onderwijzer of muziekdocent waren verbonden was
P.Zeijeneral sinds 1 901 en waren ook de anderen er-op
één uitzondering na - al voor 1940. Vgl. Lerarencorps
schooljaar 1952-1953, in: RJ 33 (1953), p. 45.

(24) Toen een leerling ooit aan een deur klopte en er werd
opengedaan door een lekeleraar mompelde de jongen
zonder arg: 'Pardon, ik dacht dat hier een Heer was'.
Herinneringen Timmermans, p.6; ACR lVa.

(25) Laler werden hierbij ook hun dames uitgenodigd. De
eerste keer dat deze aanzaten viel onder algemene hilari-
teit het zware poftret van directeur Van de Venne (directeur
van '1920-1 940) met een geweldige klap rraar beneden.
Heilnneringen Timmermans, p. 7; ACR lVa.

(26) De vioolleraar J. Noé placht met veel smaak te vertellen hoe
zij vóór de jaarlijkse feestelijke geberutenissen als direc-
teursfeest e.d. altijd even met elkaar overlegden of ze al
dan niet in jacquet zouden verschijnen. Eens werd de
afspraak jacquet te dragen laler gewijzigd buiten de
tekenleraar Léger om, zodat deze als enige op het feest in
deze plechtstatige dracht liep. Toen hij hel volgende jaar
dacht: 'Dat overkomt me niet meer', en hij in een lichl
zomercostuum op het directeursfeesl verscheen, bleken
de anderen te hebben afgesproken jacquet le dragen. De
goede Légerwerd kennelijk niet alleen doorzijn leerlingen
geplaagd.

(27) De algemene gegevens over deze congregatie voor zovet
ze in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn ontleend aan:
M. Hendriks o.f.m.: Leyensberichtvan een honderdjarige
(1972), een gedenkboek uitgegeven b.g.v. het honderd-
jarig bestaan van de congregatie.

(,8) Wij zijn hier op een aantal algemene, niet alleen op de
zusters van Rolduc van toepassing zijnde lrekken van de
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congregatie vrij uitgebreid ingegaan om bij de schaarste

aan bronnen over het leven in de Rolducse communauteit
toch een beeld te kunnen geven van het kaderwaarbinnen
ook het leven der zusters te Rolduc zich moet hebben

afgespeeld. Wij hebben ons daarbij - zoals werd gezegd -

uitsluitend gebaseerd op het aangehaalde werk van Hen-

driks, waaruit soms zinnen of passages letterlijk over-

nemend, zonder daarbii - omwille van de leesbaarheid van

de tekst - altijd aanhalingstekens te gebruiken.

1zs¡ Acte van Overeenkomsf; ACR V.

(30) Hendriks (a.w.) geeft een opgave van vroegere jaren.

1sr¡ lnterview met zr. Agatha en zr. Adelia;ACR lVa.

(32) Een lijst met namen, gegevens en opmerkingen over deze

bedeelden is teruggevonden en door enkele redactie-

leden ingezien. Ze bleek later verdwenen.

1ss¡ Brief van 19 october 1944; ACR V.

(34) Dlyerse bidprentjes;ACR V.

(35) J. Bohnen, Sjang in een gouden liisl in RJ 32 (1952), p.94.

(36) Vergeleken met het aanvangssalaris voor een inwonend
priester-leraar (f321,83) lijkt dat heel redelijk.

(3?) Arbeidsovereen kom st; ACR V.

Ps) Arbe¡dsovereen4omst 2e portier; ACR V'
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