WAT WILLEN ONZE
STUDENTENCLUBS ?

„Verricht wat goeds — bepeins het niet
alleen. . . ."
CHARLES KINGSLEY.

„Numquid jam semen in germine est : et
adhuc vinea, et ficus et malogranatum, et
lignum olivae non floruit ? ex die ista
benedicam."
AGGEUS II 20.

•■•••.01■•■

-- j. J. ROMEN & ZONEN - ROERMOND —

WAT WILLEN ONZE
STUDENTENCLUBS ?

„Verricht wat goeds

bepeins het niet

alleen. . . ."
CHARLES KINGSLEY.

„Numquid jam semen in germine est : et
adhuc vinea, et ficus et malogranatum, et
lignum olivae non floruit ? ex die ista
be n edicam."
AGGEUS II 20.

— J. J. ROMEN & ZONEN - ROERMOND

„A nemine discere erubescat”
Hugo van St. Vict. Didasc. HI

14.

Sympithie en belangstelling wekken vooral bij
studeerenden, ouders en geestelijken ; voorlichting,
steun en medewerking vragen van alien, die kunnen,
is mijn doel. 1k geef u alles, wat er in de Studentenclubs
gedaan en gezegd werd. Mogen mijn verschijnen tot
bestendiging en bloei der Clubs bijdragen.
De zegen en vrede van het Kindje Jezus vergezelle mij op alle wegen.
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P 17 Juli, 's avonds te 8 uur, had de eerste vergadering plaats in „De Prins van Oranje":
De begroeting en gedeeltelijk de kennismaking onder
de leden was allerhartelijkst. Van alle zijden uitte men
tevredenheidsbetuiging over het ontstaan der nieuwe vereeniging, waarvan men zich zooveel beloofde.
De President opende onder toejuiching de eerste vergadering, heette alien welkom en sprak de hoop uit, dat de
Studenten-Club, die heden haar leven begon, zou beantwoorden aan de bedoeling, om den heerlijken vacantie-tijd
zoo nuttig en aangenaarri mogelijk te beleven.
Aanstonds werd aan 't werk getogen.
Het voorloopig Bestuur, dat tot taak was opgelegd, statuten te ontwerpen voor de nieuwe vereeniging, legde aan
de vergadering de vrucht van zijn arbeid voor.
Na voorlezing en discussieering, werd, met eenige kleine
wijzigingen en aanvullingen, het reglement goedgekeurd en
met applaus aangenomen.
Het Bestuur dankte, bij monde van den Voorzitter, voor
het genoten vertrouwen en de welwillendheid het ontworpen
reglement met een algemeen „placet" te zien vereerd.
Het voorloopig Bestuur achtte zich nu gedechargeerd van
de gegeven opdracht en stelde aan de vergadering voor, een
definitief Bestuur te willen kiezen.
Daartoe werd overgegaan. Maar, 't ging niet van 'n leien
dakje zoo'n ongewend werk. Vragen en voorstellen, moeielijkheden en bezwaren, op- en aanmerkingen kwanien te
berde, zoodat het niet gemakkelijk was voor den Voorzitter,
het roer te sturen ; maar, hij sloeg er zich dapper doorheen
en tot aller tevredenheid toog men aan 't stemmen, met
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den uitslag dat alle zittenden van 't voorloopig Bestuur —
op een na, die niet in aanmerking wenschte te komen
bevestigd werden in het definitief.
Het gekozen Bestuur ging thans over tot verdeeling der
Bestuursfuncties en we kregen nu de voorloopige functionarissen tot effectieve aangesteld.
Het volledig Bestuur bestond nu uit :
De Eerw. Heer Professor Lenders en
Kapelaan Hermans, Moderators.
Jac. Ex, Voorzitter.
Andre Joosten, Secretaris.
Fritz Berger, Penningmeester.
Henri van Dijk, en Emile Dubois, leden.
Het donderde van bijval in de zaal bij deze mededeeling.
Een bedankje van de bestuurstafel bleef natuurlijk niet uit.
Nu moesten nog huishoudelijke aangelegenheden geregeld
worden, en er werd vastgesteld dat het lokaal „De Prins"
iederen dag, behalve 's Zondags, voor de leden toegankelijk
zou zijn, 's morgens van TO uur af en 's namiddags van af
4 uur. 's Vrijdags avonds te 8 uur zou geregeld eene algemeene vergadering plaats hebben, waarop alle leden verplicht
waren present te zijn.
Nog werd het organiseeren van uitstapjes bepraat en in
overweging gegeven of niet elke week zoo'n to.chtje te
ondernemen was.
Nadat nog eens warm op 't hart gedrukt was, dat alien
naar krachten zouden medewerken tot bloei en groei der
Studenten-Club, was 't officieel gedeelte afgedaan en begon
de pret in spel en tang en jolijt der jonge borsten.
Le stoven naar buiten, deels naar de luchtige veranda,
deels ter biljartzaal, 't gros naar de kegelbaan, de meer
ernstigen zochten kaart- of schaakspel op, de politici „De
Maasbode". Maar 't was bij de meesten onbestendig, er was
te veel keus in eens.
Het donderen der kegel-, het klotsen der biljartballen was
velen te machtig, en ze liepen hot en haar, alles prettig
vindend en van alles wenschend te genieten tegelijk.
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Te spoedig vloog de tijd voorbij en was het oogenblik
aangebroken, om de „penaten" weer op te zoeken ; er was
maar een roep : he, hoe gezellig ! en 't afscheid klonk : tot
morgen hoor, niet mankeeren.

De eerste week der vavantie verliep kalmpjes. Daar was
nog zooveel te doen voor de jongelui, die pas van kost- of
hoogeschool thuis gekomen waren. Er was zoo'n vracht te
vertellen, sedert men van den haard geweest was, zoo talrijke
bezoeken of te leggen bij familie en kennissen, zooveel op
te knappen wat de vestiaire betreft en honderderlei zaken
te beredderen na zoo'n lange afwezigheid.
Het dagelijksch bezoek aan „De Prins" was dan ook maar
matig de eerste dagen, maar .velen konden toch de bekoring
niet weerstaan, voor 'n korte pauze het vereenigingslokaal
binnen te wippen ; vooral tegen den avond was er altijd ge
zelschap en gezelligheid.
Maar Vrijdag-avond, de algemeene vergadering, waren alien
op 't appel. Daar had men 't genoegen, weer verschillende
nieuwe broeders, aspirant-leden, te begroeten. Na 't balloteeren der nieuwelingen was de hoofdportie der vergadering
te verorberen : het voorstel van 't Bestuur : Uitstapje per fiets
naar „Pe Plasmolen". 't Vond algemeenen bijval en dies werd
besloten Maandag voor 't morgenkrieken, beladen met gezwollen „knapzak" en een goed humeur op te peddelen.
Maandag brak aan. 't Was 'n echte zomersche dag. In alle
vroegte klonken door de stille straten de morgengroeten
der zich ontmoetende makkers, alien bezield met eenzelfde
doel : een genoeglijken dag te beleven. Men zag het in 't
flikkeren van hun oogen, aan hun opgeruirnd gelaat, gebaren
en woorden, alles drukte het uit, dat de verwachtingen hoog
gespannen stonden en men geheel gesteld was om te genieten.
't Ging dan ook alles voor den wind, geen enkele tegenvaller. Het was een „dies plenus" in al de beteekenissen van
het woord, een voile dag van den morgen tot den avond,
maar ook boordevol gevuld met wat het hart begeert.
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Het schoonste moment was wel de „table d'hôte", alias
„Pick-nick", dat wel een „Fiitterung der Raubtiere" mocht
heeten. Men scheen als uitgehongerd, de lange, warme
tocht bleek de spijsvertering ten goede te zijn gekomen.
Trouwens, men had al: zoo vroeg ontbeten en int vliegenden
haast, en 't geworie kwantum was niet eens verorberd. Geen
wonder dus., dat het smaakte en de dikke „knapzal" gauw
plat gemaakt was.
De inwendige mensch was weer versterkt, en met jeugdigen
overmoed werden de herwonnen krachten weer aan 't werk
gezet. Onnoodig te beschrijven het natuurschoon, dat genoten
werd, de kleine, koddige avonturen die zich voordeden, de
plagerijen, kwinkslagen en streken, die werden uitgeha.ald.
Summa summarum, 't was echt studentikoos.
Jammer dat de tijd zoo opschoot en de terugreis moest
aanvaard worden. 0, wat hadden we genoten. Behalve de
prettige herinnering, die niet gauw vervlogen zal zijn, blijft
ons nog een souveniertje, in den vorm van een allerleukst
kiekje, met de hand-camera van een uit 't gezelschap genomen. Sic transit.
Vrijdag-avond.
Dus : algemeene vergadering.
Opkomst : als gewoonlijk, schitterend.
Agenda: hoogst belangrijk.
Stemming dus : hoogspanning.
Het Bestuur doet gewichtig, is serieus.
De leden voelen instinctmatig, dat er iets heel belangrijks
op til is.
Na 't circuleeren der presentie-lijst, gaat het belletje over,
een kuch van den Voorzitter, en . . . de vergadering wordt
als gewoonlijk met het maken van het kruisteeken en den
Christelijken groet geopend.
Aan de orde is Viering van 't patroonfeest der club, den
feestdag van Sanctus Laurentius.
Grootsche plannen, ontworpen door 't Bestuur, worden
ontvouwen.
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Ziehier in enkele lijnen 't grondplan :
I. 's Morgens, H. Mis met generale H. Communie der
leden in de kapel van 't Weeshuis.
2. Plechtige Hoogmis in de St. Nicolaaskerk.
3. 's Middags, solemneel Lof met feestpredicatie in de
hoofdkerk St. Martinus.
4. 's Avonds, feestvergadering in „De Prins" met een
feestredenaar.
5. Daarna, gezellig samenzijn in 't clublokaal.
Met enthousiasme wordt dit plan begroet en het Bestuur
kreeg een pluimpje voor zijn groot organisatorisch talent.
Men was 't er over eens, dat een extra-feestcommissie
moest ingesteld worden, om het wijdsche plan waardig ten
uitvoer te leggen.
Zulks geschiedde dan ook en gekozen werden :
Emile Dubois, Voorzitter.
Vict. Winters en Frits de Man, leden.
De gekozen Heeren verklaarden, gaarne de taak op zich
te nemen, met de hoop op den steun van Bestuur en leden
te mogen rekenen.
Vervolgens werden aan de vergadering Insignes voor de
Clubleden getoond : een knoop met de Venlosche kleuren,
die verkrijgbaar gesteld werd voor den civielen prijs van 'n
dubbeltje.
In een ommezien waren alle aanwezigen met het clubteeken
getooid en voelde men zich nog meer aaneengesloten en een
door deze uniforme.
Nog werd het verblijdend nieuws medegedeeld, dat te
Maastricht, op Venlo's voorbeeld, zich eveneens een Studentenclub geformeerd had.
En te Venlo was een 2 de afdeeling voor jongere studiosi
opgericht, die een eigen Bestuur en een eigen lokaal zou
hebben.
In een spontaan „bravo' uitte zich de vreugde over deze
belangrijke mededeelingen.
Een voorstel van 't Bestuur om de eerstvolgende week een
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uitstapje te maken naar Valkenburg, was het slotnurnmer van
deze tip-top vergadering, en de bijval mocht hier natuurlijk
ook niet ontbreken.

Het georganiseerd tochtje naar Valkenburg viel in het
water, wegens het wagenwijd. operistellen der hemelsluizen.
Men verkoos voorloopig nog geen watertocht te ondernemen
en bleef dus thuis.

De heele week was 't in „De Prins" een gezellige drukte,
vooral de feestcommissie was in de weer en had de handen
vol met de voorbereidselen tot het club-feest. Het bleek uit
alles, dat de taak aan goede krachten was toevertrouwd, de
opdracht werd ernstig opgevat, geen moeite noch tijd gespaard om zich ter dege te kwijten.

De Vrijdagsche algemeene vergadering stond natuurlijk
in het teeken van 't naderend Sint-Laurentius-feest. Dat was
de „clou", de spijker, waarop aldoor gehamerd werd. En 't
Bestuur liet zich door de reeds aankomende_feeststemming
niet van den tekst brengen, totdat de zaken waren afgedaan
en alles tot in de kleinste bizonderheden geregeld was.
Mededeeling werd gedaan dat eene deputatie van de
Maastrichtsche Studenten-club aan onze feestviering zou
deeinemen.
Ook werd besloten, dat de 2de afdeeling der Studenten-club
ter stede zou uitgenoodigd worden om mede te komen feesten.
Alleen de avond vergadering, het gezellig samenzijn, zou een
intiem karakter dragen en slechts voor de leden der I ste afdeeling toegankelijk zijn.
Den leden werd nog verzocht hunne familiebetrekkingen
en kennissen te introduceeren bij de kerkelijke plechtigheden
en de middag-vergadering in ,,De Prins"
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to Augustus. De feestdag, het patroonfeest der club. De
hemel had zijn schoonste zonnetje uitgestuurd.
Te 7 1/2 uur werd de feestviering ingezet op de waardigste
wijze : eene H. Mis met algemeene H. Communie. In de stille
kloosterkapel van het Weeshuis, in alien eenvoud en ingetogenheid. God met ons en God in ons, het hoogste genot.
Met geen woord zal ik wagen te beschrijven den overvloed
van geluk, dien men smaakt aan den hemelschen disch. Dat
is niet onder woorden te brengen, dat vermag geen taal uit
te drukken, slechts in stille kan dat gevoeld en genoten worden.
Te to uur had de plechtige Hoogmis plaats in de Sint
Nicolaaskerk. Daar zagen wij behalve familieleden der feestvierenden, vele belangstellenden, vooral leeraren van onze
katholieke onderwijsinrichtingen en een i 2-tal leden der
Maastrichtsche Studenten-club met haar Eerw. Moderator.
Nadat aldus de wijding aan den feestdag gegeven was,
ging men in clubjes den verderen morgen gezellig doorbrengen.
Men was in feeststemming en overal, waar men 't voorrecht
had, de studenten te herbergen, kon men genieten van hun
gezonden humor en frissche geestigheid.
Tegen 12 uur gingen de Maastrichtsche broeders lunchen
in „De Prins", om daarna per Janplezier een uitstapje te
ondernemen flaw- - het naburige, vermaarde Missiehuis Steyl.
Een groot deel der Venlosche club begeleidde per fiets
bet gezelschapsrijtuig en ondanks de tropische hitte, werd
er op het tochtje heelwat, en nog veel meer gedurende het
korte verblijf in het Missiehuis, genoten.
Te 3 uur was het weer aantreden aan de Sint Martinuskerk, waar de kerkelijke feestviering met een solemneel Lof
bestoten werd.
Daar voerde Professor Timmermans van Roermond, de studentenvriend, het woord, wees de jonge christenmannen op
het schoone voorbeeld van hun heiligen Patroon, die zich
tijdens zijn leven man en christen toonde, wars van alle
menschelijk opzicht, spottend met den geest der wereld. Hij
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riep hun vermanend de woorden toe, die de H. Sixtus eens
tot den H. Laurentius richtte : ,.Majora vobis debentur pro
christi fide certamina." En om zich op dien strijd voor te
bereiden moest ook de Studentenclub medewerken.
FEESTVERGADERING IN „DE PRINS VAN ORANJE".
Klokke vijf. Het lokaal is nog maar matig bezet. Het
„Venlosche kwartiertje" schijnen de studiosi ook al overgeerfd
te hebben. Langzaam komt er aansluiting aan de tafeltjes en
in de rijen.
Het Bestuur der feestvierende club heeft zitting genomen
ter rechterzijde van de tribune.
De Voorzitter Mhr. Ex opent de vergadering met den
Christelijken groet en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
Het verheugt hem, dat de huidige feestviering tot nu toe zoo
schitterend geslaagd is en hij hoopt niet minder van deze
feestelijke bijeenkomst.
Met een enkel woord memoreert hij de wording en het
doel der Studenten-club en vraagt met aandrang aller sympathie voor het nieuwe werk.
Een telegram van hulde en bede om zegen wordt gezonden
aan Zijne Doorl. Hoogw. den Bisschop van Roermond.
Dan verkrijgt het woord Mr. Albert Hillen, Belgisch advocaat, die als bestuurslid van den Vlaamschen Studentenbond, op geestdriftige wijze, in keurige taal, met groot
redenaarstalent en de grootste bescheidenheid de vergadering
toespreekt.
(Verslag der rede van Mr. Hillen volgt).
Als het applaus eindelijk bedaart, dankt de voorzitter
in warme bewoordingen den talentvollen redenaar. En na
uitvoering van een kort muzieknummer beklimt de tweede
spreker, de Zeereerw. Heer Timmermans, leeraar aan het
Bisschoppelijk College te Roermond, het podium en spreekt
de vergadering toe ; een eenvoudige redevoering, in hare
soberheid tintelend van leven en waarheid.
(Rede volgt).
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Aan het einde nogmaals geestdriftig applaus, een kort
dankwoord van den voorzitter en de praeses van „S. Servatius" uit Maastricht vraagt hei woord. Hij drukt de hoop
uit, dat de Maastrichtsche club hare zustervereeniging, een
weinig ouder, op waardige wijze navolge en dat beide, schouder
aan schouder, eendrachtig mogen samenwerken.
Dan spreekt de Eerw. Heer Lenders als moderator nog
de vergadering toe in korte krachtige woorden, waarna de
voorzitter de vele belangstellenden dankt en de vergadering
sluit met den Christelijken groet.
GEZELLIG SAMENZIJN OP SINT LAURENTIUS-FEEST.
Het was een zoete dag geweest en zwaar van arbeid, Van
den vroegen ochtend op de been en den heelen dag in spannende drukte. Andere menschen zouden naar rust verlangd
hebben na zoo'n wel besteden dag. Maar niet de jongelui.
Integendeel. 't Was wel toujours genieten geweest, maar toch
te ernstig, men had te zeer in een keurslijf van vormen gezeten, men voelde zich als een strak gespannen boog, die
verlost en -bevrijd wilde worden. En dat beloofde de avondzitting. Geen wonder dus, dat het een hunker'en was naar
het einde, alleen getemperd door 't vooruitzicht, dat er een
eind aan komen zou.
Toen we den drempel van den feesttempel overschreden,
gulpte ons reeds te gemoet een golf door de breede sluize
van welbespraaktheid losgebroken ; een gesnap, gesnater, geredeneer en alles, wat synoniem is met een geanimeerde
conversatie. Men voelde zich onderons, men hoefde niet meer
zoo precies op de letter te letten, niet alles zoo op de weegschaal te leggen, eer het over tong, tanden en lippen tot
geluiden gevormd werd. Wat een gegesticuleer, wat een beweging, als van iemand, die eindelijk ontdaan van zijn dwangbuis,
zich overtuigen wil, dat al de scharnieren van 't organisme
nog functioneeren. En als we binnentraden, was het een
begroeten en handen-schudden of we elkander in geen jaren
gezien hadden, terwijl we nauwelijks een uur geleden scheidden..
Er was animo, dubbel en dwars.
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Tingelingeling. Het schelletje gaat over, 't doek wordt
opgehaald. Honderd oogen staren, honderd ooren zijn gespannen, vijftig monden gapen toe!
We bevinden ons in de Roodhuiden-wereld, in gezelschap
van Bloedbijl en Slijmerige Slak, te midden van een oer-woud.
Wat tronies ! Is 't een klucht? ... of is 't een drama? een
komiek-drama of dramatische-comedie? maar stellig is 't een
draak te voeten uit.
Nonsens van a tot z, opeenstapeling van dwaasheden, maar
zoo geordend en gedebiteerd, dat 't een kunststukje van
humoristische proeve mag heeten.
Het totaal van den inhoud kan samengevat worden in
1 0 het ontrooven van Bloedbijl's grootsten schat, zijn talisman, bestaande uit een reuzen-duin-aardappel,
20 het zoeken om dien schat terug te vinden en
30 de blijde wedervinding.
De drie bedrijven werden knap afgespeeld, er zat gang
in 't stuk en stemming bij 't publiek. 't Was te gauw uit,
Brie- tot viermaal moest het doek gehaald worden, 't applaus
was onbedaarlijk.
Intusschen was het tijd geworden, dat de Maastrichtsche
vrienden moesten vertrekken, 't afscheid was aandoenlijk,
een kort spietsje en de bestuursleden deden hun uitgeleide.
Nu, changement de colises. In een ommezien waren de
tafeltjes aan-een-gerijd en had het gezelschap plaats genomen.
De kelners traden aan om den jongeheeren van dienst te zijn,
maar de dienende geesten waren, ondanks hun routine en
bestdoen, niet vlug genoeg om de veel-eischende gasten ter
wille te zijn. Doch, na een minimum van tijd kon de praeses
het teeken geven om een salamander te slaan en nu was 't
een glazen-klinken en prosit-drinken al wat men hoorde
en, men zag slechts gezichten van voldaanheid en prtttigblije opgetogenheid van jongelui, die met elkaar feestvieren.
En als de keleri gesmeerd zijn, jubelen liederen door de
ruime-klankvolle zaal, voordrachten vocaal- en instrumentaalwisselen elkander af. Er wordt gespeecht en vurig gesproken,
complimenteus en vol tintelenden humor, over en weer.
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Dan neemt de praeses 't woord, om als eerste eerelid te
proclameeren den Zeereerw. Heer L. H. Timmermans van
Roermond. . En nauw is het gezegd of nog eer de toespraak voltooid is, barst het los : „hoerah !" een luide spontane
ovatie ! De jongens vergeten niet, hoe de Heer Timmermans
werkte voor de oprichting der Club . . . en dan weer muziek
en zang en vroolijkheid ! Heel de zaal lijkt een lustige operette, vol zang en muziek en gelach, en alles in eer en deugd.
Zoo duurde het voort. En het einde kwam, te gauw, te
vroeg, te plotseling. He, wat een dag van genieten naar
geest en hart, naar lichaam en ziel. Sanctus Laurentius is
waardig gevierd. Finis coronat opus.
NAKLANKEN VAN DEN FEESTAVOND. 1)
Soms zit ik na een langen studiedag aan den avond te
peinzen op dingen, die geweest zijn , Dan trekken de
zware Latijnsche en Grieksche gedachten henen uit mijn
hoofd en als een bonte rij van carneval-gestalten huppelen
naar voren de beelden van zonnige vacantie-dagen en weldoende genietingen.
En telkens komt weer, als een vroolijke droom, de gedachte
aan den avond in de club mijn geest verblijden, een korte
wijle. Ze wekt in mij de lachende gestalten der Venlosche
vrienden . . . ik boor juichende stemmen en geklikklak van
bierpottendeksels en 't rhythmische dreunen van piano
muziek .. .
Zoo was de avond van het feest.
We waren bijeengekomen in de groote concertzaal — nu
niet meer voor officieele toespraken, in ernst en waardigheid
voorgedragen, maar thans om te feesten, vroolijk en uitgelaten, zoo 't ligt in den zin van Limburgsche jongens.
Aan lange tafels zaten we bijeen Venlo en de Maastrichtsche gasten — een vriendenschaar. Wij schertsten en
dronken en wierpen vroolijke woorden rond, van den een
naar den ander onder schaterend gelach, tot opeens de bel
rinkinkte en de zaal in donker stand.
I) Opstel van een der leden, die het feest te Venlo medemaakte.
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Daar werd een klucht ten tooneele gevoerd, vol geestige
en flauwe moppen, en vol van rare bokkesprongen. Wij keken
en lachten en voelden, dat de pret ons weldeed.
En dan was er weer muziek in overvloed. Prettige deunen
in vlugge maat dreunden uit het klavier en deden onze
voeten trappelon onder tafel uit 'outer rhythmischen aandrang
om mee te doen op 't vroolijke maatgedruisch. Ofwel, een
teer bespeelde viool zong ons trillend een lied en bracht het
gejoel tot gespannen stilte — enkele oogenblikken. Maar nauw
zweeg het speeltuig, of daar schalde weer gejuich op uit de
zaal en verward geroep „Bravo ... bravo" en „kelner ! bier !
limonade !" en nog meer ; de woorden botsten en slingerden
dooreen in een dampkring van witten sigarenrook.
Op de eene voordracht volgde de andere, telkens afgewisseld door lollige muziek. Wij voelden, dat 't goed-deed, —
de liedjes en de gezellige rooklucht en de vroolijke opgewondenheid, die altijd, altijd hooger steeg . . . En daar, opeens
waren we niet meer te houden : stoelen opzij en beentjes
van den grond ; wals en wals en nog eens, alles draaide, alles
zwierde en zwenkte en dreunde en school .. De een botste
tegen den ander, of brak de zwierigheid van zijn zwaai tegen
een brutale tafel, die verdwaald leek tusschen al die draaierij.
Jongens wat hebben we gelachen ! En de heeren Moderatoren lachten nog harder dan wij om ons malle, uitgelaten
gedoe.
Maar toen
midden tusschen die klimmende
opeens
vroolijkheid, toen de pret op 't hoogste was ; — finis ! Het
stond op aller gezichten, in aller oogen te lezen : „jammer,
— nu al !"
Maar 't liep naar de elven en . 't was wel geweest.
muziek zweeg en 't lawaai was uit
Nog eens : „Leve Sanctus Laurentius !" en toen handdrukken , goenacht-wenschen en tot weerziens. De troep
verliep .. .
Zoo was het einde van dit eerste welgeslaagde feest, dat
ewij nog lang zullen gedenken, wijl het onzen geest verkwikte
en ons hart verblijdde !

EEN NIEUWE PHASE.

D

in alle opzichten, uitstekend geslaagde feestelijkheden
op den Sint Laurentius-dag, zijn voor de jonge club
niet zonder vrucht gebleven.
De wijze lessen, door z66 bevoegde redenaars gegeven,
hebben een tekort aangewezen in onzen „modus vivendi".
Het Bestuur der club en de leden namen dit eerlijk ter harte.
We hadden er ons tot nu toe bijna uitsluitend op toegelegd, den vacantie-tijd aangenaam door te brengen, maar het
nuttige, waarvan het reglement gewaagt, was te veel over
het hoofd gezien.
Er moest dus, zoo meende het Bestuur, van koers veranderd en in 't rechte spoor geleid worden. Ontwikkeling,
nuttige bezigheden, opvoedend werken, was de richting, die
ingeslagen moest worden ; dat stond vast, dat had men begrepen en besloten.
En met voortvarendheid, jongen mannen eigen, werden de
bakens verzet en zonder dralen werd gericht en gestevend
in de aangewezen vaart.
Van boven of is de veiligste weg, zoo redeneerde het
Bestuur, en daarom deelde de Voorzitter mede, dat door hem
op de eerstvolgende vergadering eene spreekbeurt zou vervuld
worden om een aanloop te nemen, gedachtig het spreekwoord :
„Goed voorgaan doet goed volgen".
En waarlijk de berekening klopte. Elke bijeenkomst voortaan gaf ons een onderwerp ter leering en ontwikkeling te
genieten, in groote verscheidenheid. We noemen op de
respectieve sprekers en behandelde stoffen
J. Ex : Gasfabricatie.
H. van Dijk : Ontwikkeling van het recht.
P. Terpoorten : Napoleon.
Kapelaan Hermans : Geloofsverdediging.
E,
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V. Winters : Draadlooze telegraphie.
Professor Lenders : Lichtbeelden Fransche Revolutie.
Dit lijstje zegt meer dan vele woo rden ; we willen er dan
ook niets aan toevoegen en enkel met vreugde constateeren, dat we op den goeden weg zijn.
,

31 Augustus vierde de zustervereeniging te Maastricht op
plechtige wijze haar patroonfeest. De Venlosche club was er
flink vertegenwoordigd met beide Moderators.
Omtrent de indrukwekkende feestviering raadplege men het
verslag der Maastrichtsche Studenten-club.
Ons verslag zou niet volledig zijn als we niet gewag
maakten van een besluit op de laatste vacantie-vergadering
genomen.
Daar werd besloten, gedurende het schooljaar het vergaderinghouden voort te zetten met de studenten, die te Venlo op
studie zijn.
Vastgesteld werd, eene bijeenkomst te houden om de
14 dagen, 's Vrijdags avonds te 8 uur, in het clublokaal.

Het totaal getal leden der Venlosche Studenten-club,
afdeeling, bedroeg op het einde der vacantie 36.
.De 2de afdeeling (de jongere) telde 30 leden.

ste

2

VERSLAG VAN DE OPRICHTING EN WERKING DER
R. K. STUDENTEN-CLUB, AFDEELING B, TE VENLO.

N

ADAT bij het begin der groote vacantie eene vereeniging
van oudere Studenten definitief was opgericht, werd
al dadelijk de wensch duidelijk uitgesproken, ook een
afdeeling voor jongere te stichten.
Na een voorafgaande bespreking met eenige Heeren, die
zich voor deze zaak bijzonder interesseerden, werd, ondanks
vele moeielijkheden, vastgesteld, dat steunend op de mede werking van buiten, er een tweede afdeeling zou komen.
De groote hinderpaal bleef steeds het vinden van een geschikt lokaal, wijl zonder dat alle werk vruchteloos moest
blijven.
In eene bestuursvergadering der Pius-vereeniging werden,
met de grootste welwillendheid, plannen, doel en werking
deter jeugdige Studenten-vereeniging nagegaan en wij mochten .
tot onze groote voldoening ondervinden, dat het Bestuur
ons in alles ter wille was, meer gevende dan wij vroegen,
zoodat de ruime Pius-zial zoo goed als gratis tot onze beschikking werd gesteld.
Aanstonds werd nu door eenigen der ijverigsten een propagandatocht ondernomen, zoodat in dezelfde week eene
eerste vergadering kon gehouden worden, bijgewoond door
enkele belangstellende Heeren uit de stad, waarop na duidelijke behandeling van doel en middelen, dadelijk werd overgegaan tot de keuze van een Bestuur, bestaande uit de
Heeren Goossens Arthur, Goossens George en Joosten Paul,
respectievelijk Voorzitter, Secretaris en Penningmeester terwijl
door den HoogEerw. Heer Deken als geestelijke leiders werden
aangewezen : De WelEerw. Heer H. Seelen, leeraar aan het
College te Weert, en de WelEerw. Heer Jos. Martens, kapelaan.
.
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Onnoodig te zeggen, dat de Pius-zaal, geopend iederen
dag van 's morgens na de Kerkelijke.Diensten (ongeveer io uur)
tot 's avonds 7 uur, druk bezocht werd en ons ledental steeds
stijgende bleef, zoodat wij bij het einde der groote vacantie
3o leden telden.
Iederen Vrijdagavond te zes uur, werd eene verplichte
algemeene vergadering gehouden, waarop allergemoedelijkst
de belangen der vereeniging besproken werden.
Zoo kwamen wij reeds tot eene afdeeling „Voetbalclub",
met eigen Bestuur, welke zich voorstelt bij tijd en gelegenheid wedstrijden te organiseeren.
Op voorstel van een der leden en in navolging der afdeeling
„grooteren" werd een bijzondere feestdag gevierd, waarop,
na voorafgaande generale H. Communie, des morgens een
zeer geanimeerde biljartwedstrijd werd gehouden en des namiddags een uitgebreid program van Olympische Spelen
werd doorgewerkt, gevolgd door eene plechtige prijsuitdeeling
's avonds in het Pius-lokaal.
. Dank zij den milden Gevers, mochten wij op dien avond
de gelukkige winnaars verrassen met heel wat aardige prijzen
en werd verder de avond gezellig doorgebracht met allerlei
spelen, tang, pianospel en meerdere ernstige en komieke
voordrachten.
Te spoedig sloeg de klok tien, het fatale uur van scheiden.
Wij zijn ervan overtuigd, dat deze jeugdige vereeniging,
waarin zoowel het nuttige ais het aangename wordt beoogd,
onze R. K. Studenten in de vacantiedagen voor vele gevaren
zal beschermen en hun de gelegenheid zal blijven bieden,
om hun ledigen tijd gezellig en leerzaam door te brengen.
Aan ons het werk, aan God de zegen !

VOORLOOPIG REGLEMENT DER R. K. STUDENTEN-:- CLUB ,,SANCTUS LAURENTIUS".
I. ALGEMEENE BEPALINGEN.
De club genaamd : R. K. Studenten-club „Sanctus Laurentius" stelt zich ten doel, door onderlinge samenwerkirig
de vacantiedagen der leden zoo nuttig en aangenaam mogelijk te maken.
Zij tracht haar doel te bereiken door het houden van
bijeenkomsten en excursies.
Het vereenigingsjaar loopt van i Juli tot einde Juni.
II. VAN DE LEDEN.
A) Leden.
De vereeniging bestaat uit leden, student-leden, buitengewone leden en • oud-leden.
Om lid te kunnen zijn moet men zijn R. K. en de
3de H. B. S., 3de Gymnasium of 3de Handel met goed gevolg
hebben afgelegd en voornemens zijn, zijne studie voort te
zetten.
Wie -als lid wenscht toe te treden, meldt zich bij het
Bestuur, dat over aanneming als candidaat-lid beslist. Na
aanneming als zoodanig mag hij 14 dagen de vergaderingen
bijwonen. Over opname beslist de vergadering bij -ballotage
met 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.
De vereeniging kent ook introduce's. Een lid draagt ze
voor aan het Bestuur, dat beslist over het verleenen van
toegang.
Introduce's kunnen niet zijn inwoners van Venlo of omstreken.
Men houdt op lid te zijn i) door overlijden, 2) schriftelijk bedanken, 3) royeering door een besluit van het Bestuur.
Hij, die het lidmaatschap verliest volgens 2, wordt beschouwd als nooit lid geweest te zijn. Hij, die het lidmaat-
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schap verliest volgens 3, kerkrijgt het door een besluit van
het Bestuur.
B) Student-leden.
Om student-lid to kunnen zijn, moet men zijn R. K. en
het Eindexamen Gymnasium, H. B. S. of 5-jarige Handel
hebben afgelegd en zijn studien voortzetten.
Het Bestuur beslist over de wijze van opname.
C)

Buitengewone leden.

De vereeniging erkent ook buitengewone leden.
D)

Eereleden.

Het Eerelidmaatschap kan door de vergadering aan personen van verdiensten jegens de vereeniging worden aangeboden. Benoeming tot het Eerelidmaatschap geschiedt door
de vergadering met minstens 2/3 van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.
E)

Begunstigers.

Begunstigers zijn zij, die de vereeniging steunen met eene
jaarlijksche bijdrage van minstens f 3 of een gift van f 25.
III. VAN HET BESTUUR.
Het Bestuur bestaat uit Voorzitter, iste Secretaris, I ste p en_
ningmeester, 2 de Secretaris, 2 de Penningmeester. Bij afwezigheid
van den Voorzitter leidt de I ste Secretaris de Vergadering.
Het Bestuur wordt in functie gekozen uit en door de
leden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het Bestuur
treedt jaarlijks of op de eerste vergadering in de groote
vacantie, doch is terstond herkiesbaar.
Candidaatstelling geschiedt bij schriftelijke opgave, door
5 leden onderteekend. De aftredende bestuursleden zijn per se
candidaat.
De' Vereeniging wordt ter zijde gestaan door een R. K.
Priester, die den titel draagt van Moderator. Deze wordt
aangewezen door de geestelijke Overheid.
IV. VAN DE VERGADERINGEN.
De vergaderingen worden verdeeld in :

22

a) Gewone vergadering.
b) Buitengewone vergadering.
c) Huishoudelijke vergadering.
Elke vergadering wordt in de Nieuwe Venlosche Courant
bekend gemaakt (onder de rubriek Kath. Soc. Actie).
Om een besluit te kunnen nemen, moet minstens de helft
der leden aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de
vergadering geschorst en de eerstvolgende vergadering kan
bij valstrekte meerderheid een besluit nemen.
De leden zijn verplicht, de gewone vergaderingen op Vrijdag
ten 8 ure bij te wonen. Zonder schriftelijke kennisgeving
van verhindering wordt een boete opgelegd van f 0.25. De
leden moeten tot het einde der huishoudelijke vergadering
aanwezig zijn.
Iedere stemming betreffende personen geschiedt met ongeteekende gesloten briefjes ; en over zaken slechts dan
schriftelijk, als het Bestuur of 5 leden dit wenschen. leder
lid brengt een stem uit. Blanco stemmen komen niet in
aanmerking.
Eene stem is ongeldig, indien niet duidelijk is aangegeven,
wie of wat bedoeld is.
Bij staking van stemmen over personen beslist het aantal
studiejaren voor Student-leden en de klasse voor gewone leden.
V. OVER DE INKOMSTEN .
De inkornsten der vereeniging bestaan uit de contributies
der leden en begunstigers, legaten, giften en toevallige baten.
De contributie der leden en Student-leden bedraagt f
per vacantie. Deze wordt geind in de week volgende op de
eerste Algemeene Vergadering in elke vacantie.
VI.
In alle gevallen, waarin niet is voorzien, beslist het Bestuur.
Veranderingen in het Reglement moeten goedgekeurd
worden met 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Het locaal is geopend 's morgens van io tot i en 's middags van 4 tot m1/9 uur.

R. K. STUDENTEN-CLUB „SANCTUS SERVATIUS"
:-: MAASTRICHT :-:

BESCHERMHEER.
MGR. DR. E. MENTEN, Protonotarius van Z. H.,

Deken van Maastricht.
EERE-VOORZITTER.
ZeerEerw. Heer J. WOUTERS, Pastoor der St. Servatius_
kerk.
EERELID.
WelEerw. ZeerGel. Heer L. TIMMERMANS, Leeraar
aan het Bisschoppelijk College to Roermond.
BESTUUR.
FR. VAN BUCHEM, Voorzitter.
Vice-Voorzitter.
M. JANSSEN,
I ste Secretaris.
L. SAUTER,
2 de Secretaris.
FR. GEMMEKE,
Penningmeester.
P. DISTER,
MODERATOR.
P. GOOSSENS, Kapelaan.

VERSLAG DER R. K. STUDENTENCLUB ,,SANCTUS
SERVATIUS" MAASTRICHT.
Dinsdag 20 Juli 1915 had in de voormalige reliekenzaal der St. Servatiuskerk de oprichtingsvergadering
plaats van de R. K. Studentenclub te Maastricht.
' Aanwezig waren de ZeerEerw. Heer Wouters, Pastoor der
St. Servatiuskerk, Kapelaan Goossens en een 40-tal studenten,
welk getal zelfs de stoutste verwachtingen verre overtrof.
De ZeerEerw. Heer Wouters heette de aanwezigen hartelijk
welkom en achtte zich gelukkig, den grondslag eener nieuwe
hoogst nuttige vereeniging te kunnen leggen. Hij wees op
de betrekking van den mensch tot God en de daaruit voortvloeiende verplichting van den mensch, om God te dienen
al de dagen zijns levens, maar op de eerste plaats in de
jaren der jeugd, welke als de eerstelingen aan God bijzonder
en ten voile moeten toebehooren. Derhalve moeten ook de
vacantietijden worden doorgebracht in den dienst van God,
en moeten ook deze tijden, tot rechtmatige ontspanning
gegeven, op aangename, nuttige wijze er toe bijdragen, om
later des te beter te kunnen beantwoorden aan de rechtmatige verwachtingen, die kerk en maatschappij koesteren
vooral van die katholieken, die door hunne wetenschappelijke vorming eenmaal eene hoogere plaats in de maatschappij
zullen innemen. Hiertoe wil dan ook door onclerlinge samenwerking der leden deze nieuwe vereeniging bijdragen,
welke tot haar devies moge nemen : „godsdienst, karakter,
wetenschap en kameraadschap."
Om zekerder te komen tot het doel, dat de vereeniging
beoogt, stelde de ZeerEerw. Heer Pastoor haar een moderator
ter zijde en benoemde als zoodaning den WelEerw. Heer
Goossens.
De voorzitter van het voorloopig bestuur, nam hierna het
woord en dankte den ZeerEerw. Heer Pastoor, dat hij tot
de oprichting dezer nieuwe vereeniging had willen besluiten
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en zulk een krachtigen steun reeds bij de voorbereidende
maatregelen had willen bieden, van welken steun, men ook
in de toekomst verzekerd was, en verzocht hem aan de nieuwe
vereeniging de eer te willen aandoen, haar eerevoorzitterschap
te aanvaarden ; aan welk verzoek welwillend werd voldaan.
Vervolgens verklaarde de moderator, gaarne bereid te zijn,
zijn tijd en beste krachten aan den bloei der vereeniging te
willen wijden, vertrouwend op de eendrachtige samenwerking
der leden, om met Gods genade het doel te bereiken, dat
de vereeniging zich voorstelt.
Nu ging men over tot de behandeling van het door 't
voorloopig bestuur opgemaakte reglement, waarin eenige wijzigingen werden aangebracht. Voorts deelde de moderator nog
mede, dat de zaal der R. K. Militairen-Vereeniging welwillend
door den WelEerw. Heer Directeur ter beschikking der leden
was gesteld, alwaar zij elken dag van 9— 5 konden samenkomen en zich met verschilltnde spelen vermaken.
Nadat nog was besloten, den eerstvolgenden Donderdag
een proef-uitstapje te houden naar het welbekende voogdijgesticht van Pater Custers te Heer, en den daarop volgenden
Dinsdag de 2de algemeene vergadering te houden, waarop
men zou overgaan tot de verkiezing van een definitief bestuur,
sloot de voorzitter de welgeslaagde vergadering met den
gewonen christelijken groet. Na de vergadering gaven zich
reeds 23 studenten als lid der vereeniging op, welk getal
thans reeds tot een 8o-tal gestegen is.
Den volgenden dag zag de zaal der R. K. MilitairenVereeniging reeds vroeg een nieuw onbekend volkje binnendringen, dat er zich spoedig als in eigen clublokaal thuis
gevoelde en zich met allerlei spelen als biljart,.dam-, schaak-,
kaartspel enz. enz. vermaakte ; zelfs werd er een klein orkest
gevormd, dat reeds heel aardig voor den dag kwam
en spoedig zoowel in omvang als kennen toenam, terwijl
anderen, vooral met het oog op den te houden feestdag,
zich wijdden aan voordracht en zang.
Donderdag 22 Juli tegen 2 uur n.m. vereenigden zich in
het clublokaal een 3o-tai leden tot het houden van het
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voorgenomen uitstapje naar Heer. Spoedig werd het teeken
tot vertrek gegeven. Een prachtig zomerweer begunstigde
dezen eersten tocht.
Nauwelijks was men buiten de stad gekomen, of de welbekende ,,Leeuwerk," die voortaan steeds de trouwe metgezel
op onze tochten zou wezen, werd voor den dag gehaald en
Lustig en blij klonk weldra het vroolijke jongenslied over
Limburgs' „malsche korenvelden," zoodat spoediger dan men
dacht het einddoel bereikt was, waar wij hartelijk werden
ontvangen. • Na eene korte kennismaking werd terstond de
inrichting in oogenschouw genomen. Allereerst werd een bezoek
gebracht aan de eenvoudige doch sierlijk opgetrokken kerk,
welke, na eene korte aanbidding van den verborgen God
der Tabernakelen, nader in oogenschouw werd genomen.
Vervolgens werden bezichtigd de school- en teekenlokalen,
de verschillende eet-, speel- en slaapzalen, de smederij, steenhouwerij, de kleer-, schoen- en mandenmakerij enz., hetgeen
alles onze hoogste belangstelling opwekte en ons met bewondering vervulde voor hetgeen Rector Custers en zijne
medehelpers voor deze jongens doen. Doch het meest trof
ons de groote aanhankelijkheid en vertrouwelijkheid tusschen
de paters en de jongens.
Vermoeid van het vele zien besloot men eene kleine
wandeling to maken door de schoone natuur naar den z.g.
„Kiezelberg," waar we bij een verrukkelijk vergezicht den
inwendigen mensch eenigszins versterkten en verkwikten.
Bij onzen terugkeer werden we aangenaam verrast 'door de
harmonie van het gesticht, welke ons ter eere eenige
vroolijke stukjes ten gehoore bracht. Het behoeft niet gezegd,
dat zulks bij ons in den smack viel.
Om 6 uur werd door onzen moderator het Lof gedaan,
waarbij onze leden als acolieten en zangers fu ngeerden,
aldus Gods zegen afsmeekend over onze jeugdige vereeniging en het gesticht, waar wij zoo welwillend waren ontvangen.
Na het Lof werd nog even het onderaardsche gedeelte
van het gesticht in oogenschouw genomen, waarna de tijd
voor het vertrek was aangebroken. In de vestibule sprak
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onze moderator een warm woord van dank tot de Paters,
die ons zoo hartelijk hadden ontvangen en aanvaardden
wij onder het zingen van „Lang zullen ze leven" den terugtocht naar Maastricht, waar we tegen 8 uur aankwamen,
hoogst voldaan over hetgeen we dien middag gezien, gehoord
en genoten hadden.
Dinsdag 27 Juli had de tweede algemeene vergadering
plaats, waarop men zou overgaan tot de keuze van een
definitief bestuur.
Na voorlezing en goedkeuring der notulen werd op voorstel van een der leden de beer Fr. van Buchem, med. stud.
aid Universiteit van Leiden, bij acclamatie tot bestuurslid
gekozen, terwijl verder bij stemming nog gekozen werden
P. Dister (Maattricht), Fr. Gemmeke (Maastricht), M. Janssen
(Rolduc) en L. Sauter (Roermond).
De moderator wenschte de nieuw gekozenen geluk met
het in hen gestelde vertrouwen en sprak de hoop nit, met
het nieuwe, gelijk met het aftredend voorloopig bestuur, dat hij
hartelijk dank zeide, steeds eendrachtig en genoeglijk te
kunnen samenwerken tot steeds hoogeren bloei onzer vereeniging.
Op voorstel van een der leden werd nu besloten dat er
wekelijks eene algemeene H. Communie zou gehouden
worden ; en het zij nu reeds vermeld, dat het niet slechts
bij een besluit bleef, maar ook tot daden kwam, zoodat
iederen Zaterdag onder de H. Mis van 7 1/2 in de St. Servaaskerk een groot getal gezamenlijk tot de H. Tafel naderde.
Nadat nog was medegedeeld, dat den eerstvolgenden Dinsdag
de rij der lezingen door een der leden zou geopend worden
met het onderwerp „De literarische strijd ten tijde der hervorming" en besloten was, wegens bijzondere omstandigheid, het
volgend uitstapje niet op Donderdag doch op Vrijdag e.k.
te houden, richtte de voorzitter van het voorloopig bestuur
nog een woord van gelukwensch tot de nieuw gekozenen
en sloot de vergadering met den christelijken groet.
Onmiddellijk hierna had eene vergadering plaats van het
nieuwe bestuur, waarin werden aangewezen als voorzitter
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Fr. van Buchem ; vice-voorzitter M. Janssen ; Iste secretaris
L. Sauter ; 2e secretaris Fr. Gemmeke en penningmeester
P. Dister; tevens werd besloten de contributie der leden te
stellen op f 0.50 per vacantie.
Vrijdag 30 Juli kwam men reeds om 9 uur bijeen, tot
het houden van den voorgenomen tocht naar het zoozeer
door de natuur begunstigd plaatsje Geulle. Na eene wandeling van ongeveer 3 uur onder luimige scherts en zang, langs
vele schoone landgoederen en villa's bereikten wij den z.g.
„Blaemberg", vanwaar men het heerlijkste vergezicht geniet.
Een innerlijke stem vermaande ons, dat de etenstijd was aangebroken ; derhalve werd de meegenomen proviand ter dege
aangesproken onder het genot van een glaasje bier, limonade,
melk of „rnokka." Na een kiekje te hebben genomen, daalde
vvij, met en zonder buiteling, den steilen berg of om ons
in het dal met verschillende spelen te vermaken, totdat een
onweersbui, vergezeld van hevigen stortregen, ons dwong
naar binnen te vluchten. Daar werd de tijd verder met zang
en voordrachten doorgebracht, totdat het zonnetje weder
door de wolken brak en ons deed verstaan, dat we veilig
den terugtocht konden aanvaarden.
Dinsdag 3 Augustus werd de nj der lezingen geopend met
het aangekondigde onderwerp „De literarische strijd ten tijde
der hervorming." Spreker zette uiteen, wat men onder
renaissance heeft te verstaan, hoe de studie der ouden,
ofschoon nooit geheel verwaarloosd, in XIVde eeuw in Italietot hoogeren bloei kwam, en aanvankelijk ook onder de
bescherming stond van Pausen en Bisschoppen. Doch, toen
het middel doel werd, en men er naar streefde door de
studie der klassieken de heidensche beschaving naast of in
de plaats van het christendom te stellen, kwam men in
botsing met de kerk. Meer in het bijzonder besprak hij dan
den invloed, dien de renaissance gehad heeft op de letterkunde in ons land ; terwijl hij tevens deed uitkomen, hoe
ook de godsdienstige strijd dier tijden bij de dichters tot felle
uiting kwam. .Zoo kregen wij o.m. eene aanhaling te hooren
van Anna Bijn's beroemd parallelgedicht tusschen Merten
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Luther en den beruchten plunderaar Merten van Rossom
met het telkens terugkeerend refrein : „noch schijnt Merten
van Rossom de beste van tween." Spreker eindigde zijne
lezing met den wensch, dat ook wij eenmaal ware verdedigers
mogen worden van onzen H. Godsdienst, van onze Moeder
de H. Kerk.
Hierna volgde een nog al geanimeerd debat; op- en aanmerkingen werden gemaakt, nadere verklaringen gevraagd
en gegeven. Na eenige aanvullingen en algemeene wenken
van den kant van onzen moderator, dankte de voorzitter
den spreker voor zijne van ernstige studie getuigende en met
zorg bewerkte rede ; verder deelde hij ons dan, onder luiden
bijval mede, dat van onze Venlosche zustervereeniging „Sanctus Laurentius" eene uitnoodiging was ingekomen, om hun
patroonfeest op i 0 Augustus te komen meevieren. Onnoodig
ons aan te sporen, daaraan zooveel mogelijk gevolg te geven.
Verder werd besloten een fietstocht te houden en wel over
Eijsden, Mheer, Banholt, Gulpen naar Wittem, waartoe we
Donderdag 5 Aug. op afgesproken plaats en tijd te zamen
kwamen. Nauwelijks hadden we een kwartier gereden of „paf"
daar hadden we reeds ons eerste bandenpech, dat nog door
eenige andere zou gevolgd worden, doch zonder onze vroolijke
stemming te kunnen schaden, al brandde de heete Augustuszon nog zoo fel. Spoedig was het ongelukje door steeds
hulpvaardige en kundige handen hersteld en zetten we na
die gedwongen rust weer welgemoed ons tochtje voort.
Omstreeks i uur kwamen we te Wittem aan ; na den gebruikelijken picknick werd een kiekje genomen, en daarna een
bezoek gebracht aan het bekende klooster der Eerw. Paters
Redemptoristen , waar de, tegenwoordige Kardinaal van
Rossum zoo lange jaren gearbeid heeft; de prachtige, door
hem ingerichte bibliotheek trok onze bijzondere aandacht
en deed bij velen het verlangen ontstaan, nog eens te mogen
terugkomen ; dit werd ons gaarne toegestaan.
Na nog eene kleine verfrissching en rust te hebben genoten, werd de terugtocht aanvaard over Wylre, Valkenburg,
Meerssen naar Maastricht, dat we op ons gewone uur wel-
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tevreden bereikten, en waar we weldra een gezonde welverdiende nachtrust genoten.
Dinsdag 10 Aug. werd geen ontwikkelingsvergadering gehouden, daar dien dag op de uitnoodiging onzer zustervereeniging onze moderator en een twintigtal leden naar
Venlo togen. Vertrokken met den sneltrein van 7 uur waren
we reeds vroeg te Venlo. Na eene wandeling dOor de stad
brachten we even een bezoek aan de St. Martinuskerk en
begaven ons daarna naar het stadhuis, waar wij kennis maakten
met Venlo's Burgemeester, die zoo welwillend was, nadere inlichtingen te geven. Van het hooge stadhuis afgedaald, begaven we ons naar de St. Nicolaaskerk, waar om i o uren een
plechtige Hoogmis voor onze zustervereeniging „Sanctus
Laurentius" werd opgedragen. Hierna maakten we met hare
leden nadere kennis, en trokken dan naar het mooi aangelegde villapark, terwijl om 12 uur in het clublokaal „Prins
van Oranje" ons een wel voorziene tafel wachtte. En nog
eer we met deze klaar waren — jongens hebben in 't algemeen nog al goeden eetlust — stonden reeds een auto en
een groote „Jan Plezier", (op z'n Maastrichtsch „Charrebang")
voor, 0111 ons, vergezeld van verschillende Venlosche leden, naar
het bekende missiehuis van Steijl te brengen. Hier brachten
we eerst een bezoek aan het hoogst interessante museum
met zijne vele bezienswaardigheden, te vele om op te noemen.
Vervolgens kregen we toegang tot de reusachtige drukkerij,
met hare verschillende afdeelingen en hare vele op 't gebied
van techniek geheel moderne machines, zoowel voor een- als
veelkleurendruk, terwijl we van alles dankbaar nadere verkla,ringen ontvingen ; en in het museum en bier hadden wij
nog gaarne langer willen verblijven, doch onze tijd was beperkt.
Nog even den sierlijk aangelegden tuin met zijne prachtige
grotten doorloopen en dan in vollen galop terug naar Venlo.
Klokkeslag 4 uur waren we aanwezig in de St. Martinuskerk,
om het plechtig Lof met feestpredikatie van den Z. E. Z. G.
Heer Timmermans bij te wonen. Na afloop maakten we van de
gelegenheid gebruik, om o.m. het merkwaardige, rijk en
kunstig bewerkte hoofdaltaar nader in oogenschouw te nemen.
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Om 5 1/2 begon in het clublokaal de feestvergadering, waar we
genoten van de heerlijke en leerrijke redevoeringen van den.
Belgischen advocaat Mr. A. Hillen en Prof. Timmermans.
Op het einde der vergadering bracht onze voorzitter hulde
aan het wakkere bestuur en de leden yan „Sanctus Laurentius,"
tevens de beste heilwenschen uitend voor den verderen groei
en bloei hunner vereeniging en de hoop uitsprekend, hen
weldra te Maastricht weer te zien, om aldus den band te
versterken, die heden tusschen onze beide vereenigingen
was gelegd.
Na deze schitterend geslaagde vergadering maakten we van
de gelegenheid, om den inwendigen mensch te versterken,
wederom een coed gebruik ; orn 8 1/2 werd door de leden
van „Sanctus Laurentius" een allerleukst echt studenticoos
tooneelstuk opgevoerd, waarvan we tot onze spijt slechts
het eerste bedrijf konden bijwonen, want om 9 1/2 vertrok
onze trein, waarin we in de allervroolijkste stemming naar
onze vaderstad terugstoomden.
Donderdag 12 Aug.- werd des morgens eene huishoudelijke
vergadering gehouden, waarin op voorstel van het bestuur
de H. Servatius, patroon onzer stad, tot bijzonderen Beschermheilige onzer club werd gekozen, zoodat deze; die
zich tot nu toe genoernd had R. K. Studentenclub „ -Sanctus
Augustinus", voortaan zou heeten : R. K. Studentenclub
„Sanctus Servatius," en daar het feest van den H. Servatius
niet order de vacantie valt, werd bepaald den laatsten
Dinsdag van Augustus als onzen bijzonderen feestdag te vieren.
Ook werd er eene feestcommissie benoemd, die met het
bestuur de te treffen maatregelen zou nemen, om dien dag
wel te doen slagen.
's Namiddags werd een uitstapje gemaakt over Berg naar
Geullern, met zijne bezienswaardige rotswoningen, onderaardsche kerk en uitzichttoren, waar wij van verrukkelijke
vergezichten genoten. Langs de hooge rotswanden, aan wier
voet de lustig kabbelende Geulle zich voortkronkelt, keerden
we in de heerlijke avondkoelte, schertsend en zingend naar
Maastricht terug.
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Dinsdag 17 Aug. had wederom eene ontwikkelingsvergadering plaats, waarin een der leden eene lezing hield over „St.
Servatius, zijn leven en zijne vereering." Spreker schetste ons
het leven van den grooten Heilige, zooals dit door geschiedenis en legende wordt. medegedeeld. Dan deed hij voor
onzen geest voorbijgaan de talrijke scharen, bisschoppen en
prelaten en zelfs machtige vorsten, die eens naar St. Servatius'
graf kwamen, om hier zijne machtige voorspraak en bescherming in te roepen. Spreker eindigde zijne interessante
lezing met den wensch, dat ook wij eens naar het voorbeeld
van den H. Servatius, mochten medewerken en strijden, om
het geloof, dat hij in deze streken verkondigde, voor ons
dierbaar Limburg te bewaren.
Nadat eenige vragen waren gesteld en beantwoord, wees
de moderator, naar aanleiding van het gesprokene op den
plicht om en als echte Maastrichtenaren en als leden van
„Sanctus Servatius," onzen grooten Patroonheilige steeds
een groote vereering toe te dragen en zulks te toonen, door
zijne bescherming en voorspraak in te roepen, maar vooral
door zijne deugden en voorbeelden na te volgen en het
onze er toe bij te dragen, het H. Geloof bij ons zelve en
bij anderen ongerept te behouden.
Hierna droeg een ander lid het schoone gedicht „'t Open ondergaan der Zon" van Guido Gezelle voor, er tevens
eenige verklaringen aan toevoegend.
Na nog eenige huishoudelijke taken geregeld te hebben,
sloot de voorzitter met een dankwoord aan beide sprekers
en den gebruikelijken groet deze welgeslaagde vergadering.
Donderdag 19 Aug. Waren tot nu toe onze uitstapjes
steeds door heeriijk weder begunstigd, ditmaal scheen het te
zullen „verregenen." Zelfs stelde een, juist op het oogenblik
van vertrek losgebroken, bui den moed van sommigen op
een zware proef. Toch lieten wij ons niet afschrikken, hetgeen dan ook niet onbeloond zou blijven. Weldra waren velen
onzer, met den moderator aan het hoofd, op weg naar
Beek, waar we — ditmaal binnenshuis, daar de grond te
nat was — bij een geurigen kop koffie ons de meegenomen
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proviand goed lieten smaken. Spoedig lokte 'de nu vriendelijk schijnende zon ons naar buiten en namen we, na een
kort bezoek aan de schoone parochiekerk, onzen weg over
Klein Haesdal naar Houthem. Vele schilderachtige natuurtafereelen • hadden we reeds op onze uitstapjes mogen aanschouwen, dock_ zij werden wel alle overtroffen door hetgeen
Wij op dezen tocht te zien en te bewonderen kregen, wat
bij velen de woorden ontrokte : „wat is ons Limburg toch
schoon, en hoe jammer, dat het nog zoo weinig, zelfs door
Limburgers, is gekend !"
Dat de jeugd niet spoedig vermoeid is, bleek wel te
Geullem, waar eenige tijd tot rusten gegund werd. Hiervan
werd echter gebruik gemaakt om een wedstrijd te houden
in het hardloopen, waarna allen nog lustig en welgemoed
den verderen terugtocht naar Maastricht aflegden.
Dinsdag 24 Aug. hield een onzer eene leerrijke lezing over
„Mohammed, zijn leven en leer." Na in 't kort Mohammeds
levensloop. te hebben verhaald, waarin hij vooral zijn gevoelig,
rnijmerend, droefgeestig, zenuwachtig en rusteloos karakter
deed uitkomen, ging spreker over tot uiteenzetting zijner leer,
een mengsel van leerstellingen uit het Haniefisme, Jodendorn,
den oud Arabischen godsdienst en het Christendom. Aan
het slot werd nog de opvallend snelle verspreiding van het
Mohammedanisme besproken, welke hare verklaring vindt in
de gemakkelijke leer zelve, in de gebruikte listen en het •
wapengeweld eri dus geheel verschilt van de wonderbare
uitbreiding van het Katholicisme, steunend op de goddelijkheid harer leer. Verschillende vragen werden nu gesteld en
beantwoord. En na zulk een zwaar onderwerp was het eene
ware verkwikking, het leuke prozastukje „De Erfgenaam'
van A. Weremeus Burling op de juiste wijze te hooren
voordragen.
Nadat nog eenige regelingen, vooral voor den naderenden
feestdag, waren getroffen, werd deze leerrijke vergadering op
de gewone wijze gesloten.
Donderdag 26 Aug. 2de fietstocht. Tegen 9 uur stonden
we allen met ons „ijzeren paard" aan den overweg bij Scharn,
. 3
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wachtend op onzen moderator. Spoedig kwam deze aangereden, en toen ging het voort over den prachtigen schaduw
rijken weg langs Meerssen, Valkenburg naar Heerlen. Juist
toen wij Heerlen wilden- binnenrijden, kregen we het eerste
bandenpech, zoodat we te voet deze plaats in oogenschouw
narnen. Na ons eenigszins verfrischt en versterkt te hebben
bezichtigden wij, vriendelijk door Dr. Derckx rondgeleid, het
onlangs gebouwde gezellenhuis. „Ons Thuis." Uit de beide
eetzalen kwamen we in de keuken met hare groote, helder
blinkende kooktoestellen ; vandaar ging het naar de kapel„
de leeszalen, bibliotheek, slaap- en badkamers enz., alles
even modern en hygienisch ingericht, overal de grootst
mogelijke, echt Hollandsche zindelijkheid, zooals we dat van
onze Zusters gewend zijn. Hier zetten wij onze fietsen in
verzekerde bewaring en dan ging het naar de mijn „OranjeNassau" om de bovengrondsche werken te bezichtigen. Na
eenigen tijd verkreeg onze moderator toegang en werd ons
een geleider toegevoegd. Zeer veel kregen wij hier te zien
en te bewonderen, te veel om te beschrijven, o.a. de reusachtige machines om versche lucht in de mijn te persen,.
het ophalen en neerlaten der liften, het ziften, sorteeren en
wasschen der kolen, het vormen der briketten enz. enz., alles
voor de meesten onzer, zoo niet voor alien, geheel nieuw.
Vervolgens keerden we terug naar het gezellenhuis, waar
we -- om het kolenkof te verwijderen —; nog iets gebruikten
alles even goed en goedkoop — en brachten alsdan nog
een kort bezoek aan de Kneipp-inrichting, waar we gastvrij
door den WelEerw. Rector werden ontvangen. Na eene kleine
wandeling door _ den schoon aangelegden tuin en het gebruikelijke kiekje bestegen we wederom ons ijzeren paard,
om bij de frissche zomeravondkoelte „full-speed" huiswaarts
te keeren.
FEESTDAG VAN SANCTUS SERVATIUS.

Dinsdag 31 Augustus was eindelijk de zoo lang verbeide
dag aangebroken, de dag, waarop men zich met zulk een
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noesten ijver =en inspanning had voorbereid, de dag ook,
waarop onze jeugdige vereeniging voor 't eerst hare intrede
zou doen in de openbare wereld.
's Morgens ten 8 ure werd de feestdag in de St. Servaaskerk ingezet met eene stille H. Mis, door onzen moderator
opgedragen, om God te danken voor de reeds ontvangen genaden, en om sevens door de voorspraak van den H. Servaiius
Zijn ruimsten zegen voor de toekomst over onze vereeniging
of te smeeken, Onder de H. Mis naderden alle leden tot
dezelfde intentie ter H. Tafel. De buste van St. Servaas
prijkte in een zee van licht, terwijl onze leden-zangers den
H. -Dienst met passende kerkelijke gezangen opluisterden.
Na het Evangelie hield de Zeereerw. Heer Pastoor van
St. Servaas, als voorbereiding tot de H. Communie, eene
treffende toespraak, waarin hij wees op . de H. Communie
als de bron van genaden en kracht, om bestand te zijn
tegen de gevaren, waaraan in het bijzonder de studeerende
jeugd is blootgesteld ; als de bron ook, waaruit wij de kracht
moeten putten, om het hoofddoel onzer vereeniging te bereiken, om nu en later ons altijd en overal als degelijke
Katholieken van de daad te gedragen, en ieder - op . zijne
wijze mede te werken om het katholiek geloof in ons Limburg
ongerept te bewaren.
Ten 3 ate n.m. had in de zaal der St. Servatius-Societeit
de feestvergadering plaats.
Aanwezig waren o. m. Mgr, Dr. E. Menten, Protonotarius
van Z. 14. en deken van Maastricht, de Zeereerw. Heer H. Joosten, deken van Wijk, onze eere-vooriitter de Zeereerw.
Heer J. Wouters, pastoor van St. Servaas, de Zeereerw. Heer
Jacobs, pastoor van 0. L. Vrouw ; de Zeereerw. Pater Minister
der Jesuieten c. s., als vertegenwoordiger van" den Zeereeaw.
Pater Rector ; de Algemeen-Overste der Broeders van 0. - L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen, met den directeur hunner Kweekschool ; Mr. Fr. Janssen, 2 e Kamerlid voor Maastricht en tal
van geestelijken uit de verschillende parochien van Maastricht,
leeraren van Rolduc, Bisschoppelijk College van Roerrnond
en gymnasium van Maastricht ; alsmede een deputatie der
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Venlosche Zustervereeniging (Sanctus Laurentius» met hunne
moderators, professor Lenders en kapelaan Hermans.
Na openingswoord las de voorzitter van «Sanctus
Servatius» bericht van verhindering voor van Zijne Excellentie
den Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. G. Ruy-s de Beerenbrouck, die reeds vroeger zijne groote sympathie en steun
aan de vereeniging had toegezegd, alsmede van den HoogEdel
Achtbaren Heer Mr. L. B. J. van Oppen, burgemeester van
Maastricht, die aan de jeugdige vereeniging het. beste succes
toewenschte.
Nu kreeg een Leuvensch Hoogstudent het woord, om in
gloedvolle taal de motieven uiteen te zetten, welke aan de
R. K. Studentenbeweging in Belgie ten gronds!ag liggen.
Tevens schetste hij den oorsprong, inrichting en werken der
Vlaamsche R. K. Studentenbonden, wat deze hebben uitgewerkt en het goede, dat zij zoowel op godsdienstig- als op
sociaal- en politiek terrein hebben tot stand gebracht. Ten
slotte spoorde spreker ons aan, als leden van «Sanctus
Servatius» ons te stellen in dienst van het ideaal, van ons
geloof en van ons land, opdat ook in Limburg, mede door
ons toedoen, de algemeene ontwikkelingsgang zou kunnen
voortgaan onder het embleem van het Kruis.
Een hartelijk applaus dankte spreker voor zijne heerlijke rede.
Na een dankwoord van onzen voorzitter, onthaalde ons
klein orkest de vergadering op het schoone muziekstuk :
«der Kalif von Bagdad•.
Vervolgens verkreeg de Zeereerw. Zeergel. Heer L. H,
Timmermans, leeraar aan het Bisschoppelijk College te
Roermond, het woord, ten einde duidelijk aan te toonen,
wat de R. K. Studentenclub «Sanctus Servatius» wil en
hoe zij haar doel zal trachten te bereiken.
Allereerst wees de geachte spreker er op, dat, ofschoon
het doel deter vereeniging zeer zeker ook is, door onderlinge
samenwerking de vacantiedagen voor de leden zoo gezellig
en toch zoo min kostbaar mogelijk te doen doorbrengen en
deze ontspanning het groots te gedeelte van het programma
in beslag neemt, loch de idealen veel hooger liggen.
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Op de eerste plaats moeten de leden in hunne vereeniging
hunne karaktervorming voortzetten, be- seffend dat kennis veel,
maar karakter meer is. Dat het niet, volgens de woorden
van den grooten opvoedkundige Forster, «de breedte van
kennis, niet de volpropping van den geest is, wat in ieder
beroep beslist over succes of mislukking, maar dat dit is de
wilskracht en het zelfbedwang». Zij moeten er leeren of
anderen te leiden Of door huns gelijken geleid te worden ;
gaarne een offer te brengen en hun eigen wil te laten varen
in het belang van het algemeen, ze moeten voelen, hoe men,
met tact en offervaardigheid eenheid kan scheppen, waar tweedracht dreigt. _Zij moeten er leeren hunne gedachten juist en
helder uit te drukken ; wederkeerig van hetgeen zij weten,
te profiteeren en te laten profiteeren, volgens de woorden
van een Duitschen volksman : «De wetenschap meg geen
egoistisch genieten zijn, en degenen, die zoo gelukkig zijn
zich op de wetenschap te kunnen toeleggen, moeten ook de
eersten zijn, die hun kennis in dienst der menschheid stellen».
De vereeniging wil haar leden doen gevoelen, dat zij voor
iets hoogers, iets verheveners geboren zijn, dan om hunne
vrije uren alleen door te brengen met voetbal, hockey en
tennis, of drinkgelagen en dergelijke. De vereeniging wil
er het hare toe bijdragen om haar leden te geven «een zonnige jeugd», d.w.z. een jeugd, doorgebracht in matigheid en
zelfbedwang, een jeugd, die 't weldoende der vreugde heeft
gevoeld, ook in de minst kostbare ontspanningen, o. a. in
het houden van aangename en tevens lichaam en geest
ontwikkelende kleine uitstapjes.
Zij wil door onderlinge samenwerking van ouders, opvoeders
en studenten zelf hare leden vormen tot ware katholieke
mannen, die hun katholieke beginselen weten door te zetten
in hun dagelijksch leven, die later degelijke leden worden
der katholieke vereenigingen en er zelfs leiding zullen kunnen
geven ; mannen, die hun vaderstad tot eer en de Katholieke
Kerk en ons dierbaar vaderland tot heil en sieraad zullen
strekken.
Na het daverend applaus, dat op deze zeer leerrijke rede
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volgde, voerde Mgr. Dr. E. Menten het woord, die zijn
hoogen ouderdom zelfs geen beletsel had geacht, deze eerste
officieele vergadering onzer nog zoo jonge club met zijne
hooggewaardeerde tegenwoordigheid te vereeren een blijk
van groote, warme sympathie, welke dan ook den moed gaf
later. tot Mgr. het eerbiedig verzoek te richten het Beschermheerschap . van «Sanctus Servatius» te willen aanvaarden, aan
welk verzoek hij tot onze groote vreugde weiwillend voldeed.
In de hem eigen, zoo welsprekende taal bracht Mgr. hulde
aan beide woordvoerders, die uit en tot het hart hadden
gesproken. Voorts wees hij de leden van «Sanctus Servatius»
er op, welk een kostbare schat het is, iets van de jeugd te
hebben mogen bewaren, ook onder grijze haren ; deze bijeenkornst herinnerde hem aan zijn eigen jeugd. Dan spoorde
Mgr. ons aan, mannen te worden, die kleur durven bekennen
en eindigde met den wensch, dat God de Heer met ons
mocht wezen.
Na de langdurige bijvalsbetuigingen, die op deze zoo
heerlijke woorden volgden, dankte onze moderator de sprekers,
dat zij voor geene moeiten en offers waren teruggeschrikt,
om aan de uitnoodiging te beantwoorden, en ons van hunne
leerrijke redevoeringen te doen genieten.
Voorts dankte hij alien, die door hunne tegenwoordigheid
van hunne belangstelling hadden doen blijken, vooral Mgr.
Dr. E. Menten, die en door zijne tegenwoordigheid en door
zijne heerlijke woorden zulk eene uiting had willen geven
van zijne groote sympathie voor het streven onzer vereeniging
en zooveel luister aan deze vergadering had bijgezet.
Deze blijken van waardeering, gevoegd bij den steun,
dien wij reeds van zoovele en zoo hoog gewaardeerde
zijden hadden mogen ondervinden, zou voor bestuur en
volharding op den ingeslagen weg voort te gaan en te
leden een krachtige spoorslag zijn, om met moed en
trachten het doel te bereiken, dat onze vereeniging zich
voorstelt, n.l. om met ouders en opvoeders mede te werken
tot het vormen van mannen, die eens nuttige leden en warme
verdedigers zouden zijn van onze Moeder de H. Kerk ; die
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steeds overal hun plicht kennend, Gode zouden geven wat
Godes is, en den keizer wat des keizers is ; en derhalve; ook
in de ure des gevaars, hecht en pal zouden staan rondom
den troon onzer geeerbiedigde Koningin, wier verjaardag wij
juist vierden.
Vervolgens werd uit .volle Borst door alien, staande, het
«Aan U, o Koning der eeuwen» gezongen, waarna deze
8chitterende vergadering door den voorzitter met den Christelijken groet werd gesloten.
Om zes uur had in de St. Servatiuskerk een plechtig Lof
plaats met feestpredikatie van Prof. Timmermans, waai in hij
ons den H. Servatius, onzen Patroon, voorstelde als getrouwe
bewaarder van de zuivere leer der Katholieke Kerk en van
de goede zeden. Hij vergeleek den strijd, dien de H. Servatius voerde, met den strijd van iederen jongen man onzer
dagen. Hij noemde 't hoogste doel onzer vereeniging, geloof
en goede zeden te bewaren voor ons-zelve en voor anderen.
En wijzend op de vele gevaren, die ons omgeven, prees hij
de studentenclub aan als een bij • uitstek geschikt middel,
om door onderlinge samenwerking en ware oprechte vriendschap aan de groote vijanden onzer jeugd, ongeloof en
zedenbederf, krachtig 't hoofd te bieden. Ten 8 ure 's avonds was er in het clublokaal nog een
gezellig samenzijn georganiseerd voor de leden en hunne ouders.
Na een opgewekten openingsmarsch deelde onze voorzitter
mede, dat op het 's middags verzonden telegram van hulde
en trouwe aanhankelijkheid het volgend antwoord van
Z. D. H. den Bisschop van Roermond - was ingekomen
«Voorzitter Studentenclub Servatius Maastricht. Hartelijk dank
voor uiting trouwe aanhankelijkheid, gaarne zegent u Bisschop
Roermond.»
Hierop ontstond een storm van gejuich en handgeklap,
de ‘algemeene vreugde vertolkend en bewijzend, hoezeer men
zulks op prijs stelde.
Nog een muziekstukje en vervolgens werd het tooneelstukje
t Twee ruggen uit een varken» opgevoerd, dat goed gespeeld
werd, zoodat de zaal soms daverde van het lachen.
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Onder het spel werd het tijd voor de Venlonaren om te
vertrekken, even werd daarom opgehouden, en sprak onze
moderator hun een woord van dank toe, dat zij aan onze
uitnoodiging hadden gevolg gegeven, waarna de moderator
van «Sanctus Laurentius» een woord van hulde bracht
aan onze club. Bij hun vertrek werden zij luide toegejuicht,
waarna het spel werd voortgezet. Dan liet het orkest ons
nog van eenige degelijke muziekstukjes genieten, waarna
onze moderator van de pauze gebruik maakte, or een woord
van dank te richten tot onzen geachten eere-voorzitter,
pastoor Wouters, die geheel den dag met ons had willen
meeleven en die zoozeer door woord en daad het tot stand
komen en welslagen onzer club had bevorderd; tot de ouders,
voor den ruimschoots ontvangen steun, alsook tot het bestuur
en de leden, voor hun genoeglijk en eendrachtig samenwerken.
Hierop bracht onze eere-voorzitter hulde aan den noesten
ijver van bestuur en leden, waarmede zij dezen welgeslaagden
feestdag hadden voorbereid ; stelde nog eens het groote nut
der vereeniging in het licht_ en spoorde de ouders aan, hun
zoo noodzakelijken zoowel finantieelen als moreelen steun
aan onze club te blijven schenken.
Na de pauze kregen we nog de «Tannhauser» van Wagner
te hooren en dan rees het scherm voor het oerkomisch
blijspel «Suikeroom», waarvan alle rollen gespeeld werden
op eene wijze, zooals men niet had durven verwachten, —
het kon niet beter — zelfs de nieuwe auto van het levenslustig
neefje verscheen op het tooneel ! Aan 't lachen kwam schier
geen einde, terwijl ook het donderend applaus bewees, hoezeer het in den smaak gevallen was.
Na nog het «Wien Neerlandsch Bloed» en «Aan U, o
Koning der Eeuwen» staande gezongen te hebben, keerden
alien hoogst voldaan huiswaarts ; de eerste feestdag was
schitterend geslaagd.

Donderdag 2 Sept. Daar de vacantie voor velen weldra ten
einde liep, werd 's ochtends een afscheidsvergaderirig gehouden, waarop met algemeene instemming aan het Bestuur
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werd opgedragen, aan Prof. Timmermans, als blijk van
waardeering voor zijne vele diensten aan onze vereeniging
bewezen, het eerelidmaatschap aan te bieden, dat hij gaarne
aanvaardde.
Dan verkreeg onze moderator het woord, die zijne voldoening uitsprak , dat gedurende geheel • deze vacantie zulk
een goede geest onder de leden had geheerscht ; hij uitte
de hoop, dat zulks ook in de toekomst steeds moge blijven,
daar ons doel slechts door onderlinge eensgezinde samenwerking kan bereikt worden. Dan drukte hij ons op het hart,
ook gedurende het schooljaar door ons gedrag en studieijver
de eer en den goeden naam onzer club hoog te houden ;
terwij1 hij, herinnerend aan art. 5° der statuten, de noodzakelijkheid deed inzien, dat ook gedurende het trimester een
band onder de leden bleef bestaan. Daarom moeten zij, die
te Maastricht studeeren, om de 14 dagen samenkomen, terwij1
afwisselend in de tweede samenkomst eene conferentie zal
gehouden worden over een den godsdienst betreffend oriderwerp. Met hen, die elders de studien volgen, zou men door
corresponden tie in verbinding blijven.
Vervolgens voerde een onzer het woord, om in naam van
alien moderator en bestuur dank te zeggen voor hun moeiten
en werken, waardoor deze vacantie de aangenaamste en tevens
de nuttigste van alle was geweest.
Tevens deed de moderator het voorstel — dat algemeene
instemming vond — om ook gedurende den schooltijd, waar
men zich ook mocht bevinden, iederen Zaterdag zich aan de
Tafel des Heeren te vereenigen.
Met een vroolijk zang- en muziekstuk eindigde deze vergadering en daarmede ook onze eerste vacantie, waarop
Gods onmisbare zegen blijkbaar zoo ruimschoots had gerust.
LAUS DEO.

VOORLOOPIGE STATUTEN DER R. K. STUDENTENCLUB SANCTUS SERVATIUS, MAASTRICHT.
ART.

•

Naam.
De Vereeniging draagt den naam van „R. K. Studentenclub Sanctus Servatius" en is gevestigd aan de HoofdParochiale Kerk van den H. Servatius te Maastricht.
ART. 2.

Doel.
De club stelt zich tot doel: door onderlinge samenwerking
de v' acantiedagen door de leden a) zoo nuttig en b) zoo
aangenaam mogelijk te doen doorbrengen.
ART. 3.

Middelen.
De club tracht dit tweevoudig doel te bereiken door het
houden van
a) bijeenkomsten van ontwikkeling ;
b) bijeenkomsten van ontspanning.
ART. 4.

Loden.
De Vereeniging bestaat uit : leden, aspirantleden, hospitantleden en eereleden.
a) Als leden kunnen worden aangenomen alle R. K.
Studenten van Maastricht en omstreken, die tenminste de
2de klas Gymnasium of H. B. S. of t ste klas kweekschool
(Normaalschool) hebben afgemaakt, en bekend staan als van
goed gedrag en zeden. Wie als lid wenscht toe te treden,
meldt zich aan bij den Moderator of Voorzitter. Over de
opname beslist het bestuur in overleg met den Moderator,
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Student-leden zijn zij, die het eindexamen Gymnasium of
H. B. S. hebben afgemaakt en hoogere studien volgen. Zij
hebben echter dezelfde rechten en plichten, als de andere
leden.
Men houdt op lid te zijn I) door schriftelijk bedanken,
2) door ontslag a) van wege het bestuur, b) vanwege den
Eerw. Heer Moderator.
b) Als aspirant-leden kunnen door het bestuur worden
aangenomen : de leerlingen, die een jaar Gymnasium of
H. B. S. hebben afgemaakt.
Zij hebben toegang tot de bijeenkomsten van ontwikkeling. Om deel te nemen aan de excursies hebben zij, behalve
de toestemming van het bestuur, ook de bijzondere toestemming van den Moderator noodig, onder wiens rechtstreeksche leiding zij staan.
c) De club kent ook hospitant-leden. Als zoodanig kunnen
worden aangenomen degenen, die door omstandigheden
niet in staat zijn, al de verplichtingen der gewone leden
na te komen.
Hospitant-leden hebben toegang tot de onwikkelingsavonden
en uitstapjes, doch buiten bezwaar van de kas.
Zij hebben geen sternrecht en behoeven geen contributie
te betalen. Over hunne opname beslist het bestuur.
d) Het eerelidmaatschap kan door het bestuur worden
aangeboden aan personen van verdiensten jegens de club.
e) Begunstigers zijn zij, die de club steunen met eene
jaarlijksche bedrage van minstens i gld. ; weldoeners, die de
club steunen met eene jaarlijksche bijdrage van minstens
2.5o gld. of eene gift ineens van 25 gulden.
ART. 5.
Terplichtingen.
a) Alle leden zijn verplicht, zoowel in als buiten de club,
zich als degelijke katholieke jongelingen to gedragen, en
zullen gedurende de vacanties en zoo mogelijk ook gedurende
het schooljaar, zooveel als doenlijk, met elkander omgang
houden.
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b) De gewone leden zijn verplicht gedurende de vacantie
de gewone bijeenkomsten van ontwikkeling en ontspanning
bij te wonen. Zonder schriftelijke kennisgeving van verhindering aan den voorzitter, wordt eene boete geheven van 5 cent.
c) Beurtelings zullen de leden op de bijeenkomsten van
ontwikkeling, een eigengemaakte voordracht houden over een
onderwerp naar eigen keuze, dit, zoo noodig, verklaren en
verdedigen, en een anderen keer een voorlezing doen.
Het onderwerp der voordracht met opgave der bronnen,
alsook dat der voorlezing, mott tevoren aan den Eerw.
Moderator worden opgegeven en door dezen worden goedgekeurd, terwijl de voordracht zelve minstens 8 dagen vOor
de bijeenkomst hem ter inzage moet worden gegeven.
ART. 6.
Bestuttr.

Het bestuur, bestaande uit 4 of meer leden, treedt jaarlijks of volgens rooster. De verkiezing der nieuwe bestuursleden heeft plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen
uit eene vrije, dubbele voordracht, op te maken door het
bestuur. De bestuursleden moeten zooveel mogelijk gekozen
worden uit universiteitsstudenten en leerlingen der hoogste
klassen van alle vertegenwoordigde onderwijsinrichtingen .
De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, doch slechts
met 2/3 der uitgebrachte stemmen. De bestuursleden kiezeri
uit hun midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester bij meerderheid van stemmen. Het bestuur
wordt ter zijde gestaan door een R. K. Priester als Moderater.
Het stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes ;
over taken, mondeling, tenzij door bestuur of tenminste
5 leden geheime stemming wordt gewenscht.
ART. 7.
Het bestuur regelt de algemeene werkzaamheden van de
club. Bij staking van stemmen beslist de Moderator. Geen
besluit echter zal van kracht zijn, zonder de goedkeuring
van den Moderator.
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ART. 8.

Het bestuur heeft het recht, na waarschuwing, een lid
wegens wangedrag, in of buiten de club, als lid to ontslaan,
dock slechts - met goedkeuring van den Moderator, wien dit
recht ook alleen toekomt.
ART. 9.

Moderator.
De Moderator zal worden aangewezen door den ZeerEerw.
Heer Pastoor van St. Servaas in overleg met het bestuur.
ART. IO.

Yoorzitter.
De Voorzitter leidt zoowel de bijeenkomsten van ontwikkeling als van ontspanning, alsook de bestuursvergaderingen.
Bij afwezigheid wordt hij in alles doof den vice-voorzitter
vervangen.
ART. I I .

Secretaris.
De Secretaris maakt de notulen op van iedere vergadering.
Hij houdt trouw aanteekening van alles, wat in de club
geschiedt.
ART. 12.

Penningmeester.
De Penningmeester neemt de contributie der leden en de
bijdragen der begunstigers en weldoeners in ontvangst en
zorgt voor de behoorlijke betaling der rekeningen.
Jaarlijks geeft hij in eene algemeene vergadering rekening
en verantwoording, welke tevoren door bestuur en Moderator
moeten worden nagezien en goedgekeurd.
ART. I 3 .

Inkomsten.
De inkomsten der club bestaan uit de contributies der
leden, begunstigers en weldoeners en toevallige baten.
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ART. 14.
Wijzigingen in deze Stututen kunnen slechts schriftelijk
worden voorgesteld, door tenminste I o leden of het bestuur
onderteekend. In het eerste geval wordt het voorstel door
het bestuur overwogen en aan de algemeene vergadering
advies uitgebracht. Het voorstel moet met 2/3 van de stemmen
door de algemeene vergadering worden aangenomen ; op deze
vergadering moet dan steeds meer dan de helft der leden
aanwezig zijn, tenzij het eene verdaagde vergadering is. Om
van kracht to zijn moet de wijziging de goedkeuring van den
Eerw. Moderator hebben.
ART. I 5.
In alle gevallen, waarin de Statuten niet voorzien, beslist
het bestuur.

Nota.
Weldra zal de Maastrichtsche R. K. Studentenclub in eene
Iste en 2de afdeeling worden gesplitst, respectievelijk voor
lagere en hoogere klassen.

VERSLAG DER TE VENLO GEHOUDEN REDE VAN
MR. HILLEN.
-:-:-:-

-:-

EEN JONG BELGISCH ADVOCAAT, VAN NEDERLANDSCHEN OORSPRONG, EN VURIG PROPAGANDIST DER
BELGISCHE KATH. STUDENTEN-VEREENIGINGEN. 1

H

)

optreden van Mr. Hillen was hoogst sympathiek.
De wakkere "Vlaming, die reeds tweemaal ten strijde
trok voor zijn land en slechts wegens ziekte verhinderd werd zijn plaats weer in te gaan nemen aan het
front, liet dit duidelijk uitkomen, opdat maar niemand zich
bevreemden mocht : hoe komt hij bier feestvieren, terwijl
zijn landgenooten strijden en lijden !
Maar niemand zal zoo iets gedacht hebben van dien
jonkman, over wien als het ware een waas van Teed hing.
Het was hem dan ook niet te doen om te komen feestvieren, maar om zijn Nederlandsche broeders het groote
nut der Kath. studenten-vereeniging aan te toonen op grond
van de ondervinding daarvan in Belgie opgedaan, tevreden
op die wijze, eer bewijzend aan een nuttige instelling van
zijn vaderland, de kath. Nederlandsche zaak te kunnen
bevoordeelen.
Plaatsruimte belet ons van deze treffende cede ook maar
een beknopt verslag te geven.
Wij stippen bier dus slechts even aan, dat spreker, de
Vlaamsche beweging van Conscience of aanduidend, de
werking der kath. studentenbonden, door Rodenbach gesticht,
op het Vlaamsche yolk schetste, niet alleen voor wat betreft
de taalstrijd, maar ook op het geheele gebied der kath.
ET

1) Tot onze spijt ontbreekt de text dezer enthousiaste en sympathieke
rede en moeten we volstaan met dit korte verslag uit de Venloosche
Courant.
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sociale actie. En niet alleen van den Vlaamschen bond,
maar ook van de Walen, die hun katholieke studentenvereeniging noemden : „Le ble qui leve" naar het bekende
werk. De kath. studenten lieten op het breede veld der
Roomsche actie geen plaats onbezet.
Het was in den tijd der oprichting van de boerenbonden,
der organisatie van den middenstand, der werkliedenactie.
De kath. studiosi begrepen hunne taak en, van jongs of
geoefend in de welsprekendheid, wisten zij in al deze kath.
vereenigingen zoo noodig hunne talenten beschikbaar te
stellen. Maar deze jongelieden hadden dan ook een hoogere
opvatting van het leven dan de moderne dandy, slechts
belust rich te vermaken met hockey, tennis of footbal, op
de hoogte van de meest moderne dansen, altijd er op uit
verdachte geestigheden te debiteeren met een fijnen afgemeten glimlach.
Spreker gaf kostbare wenken ten beste over de opleiding
der katholieke jongelingschap en over de inrichting der
Belgische studentenclub. De herdenking aan den tijd, dat
die wonderschoone bond zijn hoogste kracht ontplooide,
deed den gevoelvollen spreker in de meest ontroerende
stemming een klaaglied aanheffen over zijn arm Belgie in
zijn tegenwoordigen toestand. Alle aanwezigen werden er
diep door getroffen.
VENLOOSCHE COURANT.

REDE, UITGESPROKEN DOOR DEN EERWAARDEN
HEER L. H. TIMMERMANS, LEERAAR BISSCHOPPELIJK
-:- COLLEGE, ROERMOND 1)
Monseigneur,
Zeer Eerwaarde Heeren,
Dames en Heeren,
Leden van Sanctus Servatius
en van de zuster-club Sanctus Laurentius,

V

mij, eerst eene verontschuldiging te uiten
voor mijn spreken in deze vergadering. Ik voel mij
allerminst geroepen, om als feestredenaar op te treden,
maar ik ben bezweken voor eene al te vriendelijke uitnoodiging en vooral onder den drang der sympathie voor
de jeugdige vereeniging, die ons bier samenbrengt.
Aanvankelijk was ik van plan een ander onderwerp te
kiezen, dan ik voor enkele weken te Venlo behandelde,
maar dit leek me al spoedig zeer onpractisch ; want ook
bier te Maastricht staan wij bij de wieg van eene jonge
spruit, die nog niet in staat is, zelf te zeggen, wat zij wil
of moet. En om nu deze kleine, die nog te onbekend is,
om de voile belangstelling gaande te maken, aan U alien
voor te stellen en enkele wenken te kunnen geven, die
voor hare opvoeding nuttig konden zijn, heb ik gemeend,
slechts weinig van mijn onderwerp te mogen afwijken.
Gij, leden • van Sanctus Servatius op de eerste plaats en
ook Uwe Ouders, moet weten, wat Uwe Vereeniging eigenlijk
wil en hoe ze haar dodl zal kunnen bereiken.
EROORLOOFT

1) Deze rede werd te Venlo en te Maastricht gehouden. We geven
haar hier, zooals ze te Maastricht werd uitgesproken.
4
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Velen uwer hebben zeker wel eens gehoord van Albrecht
Rodenbach, die voor een veertigtal jaren de oprichter was
der Belgische Studentenvereenigingen. Met enkele vrienden
vatte hij dit heerlijk plan op, terwijl hij nog studeerde aan
het Klein-Seminarie van Roeselare. De bekende Priesterschrijver, Hugo Verriest, verleende hem zijn krachtdadigen
steun. De nieuwe vereeniging viel in den smaak en telde
reeds na weinige jaren, behalve de studenten van Colleges
en „Ecoles moyennes" (Gymnasia en H. B. S.) honderden
universitairs en seminaristen.
Jammer genoeg kon Rodenbach niet den vollen bloei
zijner vereeniging zien. Hij stierf reeds op 24-jarigen leeftijd,
na te Leuven in de rechten gestudeerd te hebben. Hij stierf,
„een jongen boom gelijk, die nog wit van duizend bloesems,
nauwelijks zijn eerste, wat onrijpe vruchten heeft afgeworpen."
Dien dag verloor Vlaanderen een noon, van wien men het
hoogste en edelste mocht verwachten.
Rodenbach stierf, maar niet zijn werk. Bertus — zoo
noemde ieder student hem — had zijn doel bereikt :
„Mijn Vlaanderen is mijn ziel,
Mijn leven, het doel van mijn streven !
Mijn leven voor Vlaanderen en Vlaanderen voor God!
0, mocht ik, dat winnende, sneven !"
En als later de studenten optrokken ter algemeene vergadering (soms i Soo in getal), als ze uitstapjes maakten
door het Vlaamsche land, dan klonken door de gouwen en
steden en dorpen zijne van geestdrift tintelende liederen,
dan weergalmden de velden en weilanden, op de wijze:
„God save the queen", van het lied der Knapenschap :
„Ja, Knapen, 't hoofd omhoog,
Onze oude vaan omhoog,
De zielen hoog!
't Verleden leeft in ons !
't Heden hoopt op ons !
De toekomst straalt voor ons !
God zij met ons!'
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Dan zien we duizenden uit alle rangen en standen
zich verdringen rondom het standbeeld, dat Vlaanderen te
Roeselare oprichtte om den grooten voorman der Vlaamsche
studenten-beweging te eeren, om dengene te vereeuwigen,
die eens zong:
„En daarom jong en rap
Vooruit met mannenstap
0 Knapenschap,
Spijt loeiend stormgebots,
Vol kalmen vrijmanstrots,
Vast langs de waarheidsrots,
Bij d'hulpe Gods !"
Ja, geachte vergadering, de Belgische studenten-actie bloeit
en sticht onberekenbaar nut. Dit moet voor ons bemoedigend
zijn. Wat zij kunnen, dat kunnen ook wip
De Belgische studenten ondervonden vele moeilijkheden,
doch onweerstaanbaar werkten zij voort onder den drang
der jeugdige geestdrift. Men spotte er mee; o, hoe bitter
klonk het voor -hen, die 't toch zoo heilig en zoo ernstig
meenden. 't Was hard, tegenwerking te ondervinden, van
waar slechts steun en medewerking te verwachten was.
Misstappen werden allicht begaan, soms werd misschien overdreven, maar ik ben 't heelemaal eens met hetgeen Pater
Rutten, „de groote sociale werker van Belgie", eens op
'n sociale week zeide: „Ik ben bang voor een jongeman
van 20 jaar, die nooit overdreven heeft, op zijn 40,te zal hij
een verschrikkelijk achteruitkruiper zijn." „'t Is een kinderspel,"
spotten sommigen. Weer anderen vonden 't tempo te vlug
en adviseerden : „bedaarder ! bedaarder!" Maar steeds hooger
steeg de vloed en uit de Vlaamsche studenten-beweging
zijn een lange rij van beginselvaste werkers gegroeid, het
Vlaamsche yolk, het vaderland en den katholieken Godsdienst ten heil.
Ook gij, Leden van Sanctus Servatius, zult met moeilijkheden te kam-pen hebben. Moeilijkheden van buiten, moeilijkheden in den boezem uwer eigen vereeniging, moeilijkheden
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in de samenstelling, moeilijkheden in de instandhouding Uwer
vereeniging ; want- al bewonderen we nog zoo zeer, wat onze
zuidelijke naburen op dit gebied deden, we kunnen niet
schablonenmassig nadoen, wat ons daar werd voorgedaan.
Wil Uwe vereeniging tot bloei komen, dan moet ge
rekening houden met ons volkskarakter, met de eischen van
onze jongelui, met onze locale omstandigheden. Gij moet
zelf plannen maker, zelfstandig voortbouwen op de gelegde
grondslagen.
Het doel Uwer vereeniging is zeker ook, door onderlinge
samenwerking Uwe vacantiedagen zoo gezellig mogelijk door
te brengen, maar ge moogt nooit uit het oog verliezen, dat,
al neemt de ontspanning het grootste gedeelte van Uw
progra:mma in beslag, dat toch de idealen, waarnaar gestreefd
moet worden, veel hooger liggen.
Ge moet in Uwe vereeniging Uwe karakter-vorming voort
zetten, wetend dat „kennis veel, maar karakter meer is."
(Utrecht, Schoorsteenmantel H. B. S.)
Ge moet in Uwe vereeniging menschenkennis opdoen.
„Want," zoo zegt ons de groote opvoedkundige Foerster,
prof. van Geneve, „wat in ieder beroep ten slotte beslist
over succes of mislukking, dat is niet de breedte van kennis,
niet de volpropping van den geest, maar dat is de wilskracht
en het zelfbedwang. Hoevelen lijden schipbreuk, niet omdat
ze te weinig geleerd, maar omdat ze geen greintje menschenkennis hebben."
Ge moet wederkeerig van hetgeen ge weet, profiteeren en
laten profiteeren: „De wetenschap toch mag geen egoistisch
genieten zijn," zegt een groote Duitsche volksman, „en
degenen, die zoo gelukkig zijn, zich op de wetenschap te
kunnen toeleggen, moeten ook de eersten zijn, die hunne
kennis in den dienst der menschheid stellen."
Ge moet in Uwe vereeniging leeren organiseeren. — Ge
moet er leeren uwe opinie in 't belang van het algemeen te
laten varen. Ge moet er leeren of anderen te leiden Of door
Uws gelijken geleid te worden. Ge moet er leeren voelen, hoe
men met tact en offervaardigheid eenheid kan brengen, waar
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Uw vereeniging moet U leeren, alle
tweedracht dreigt.
egolstisch denken en doen te laten varen en gaarne een offer
te brengen in 't belang van het algemeen. — Uwe vereeniging
moet U leeren, dat ge voor iets grooters, jets verheveners,
iets beters geboren zijt, dan Uwe vrije uren door te brengen
met een tot laat in den nacht doorgezet, alle idealen en
alle wezenlijke levensblijheid doodend kroegleven. Gij moet
er prijs op stellen „mannen" te worden, d.w.z. mannen, die
hunne katholieke beginselen weten door te zetten in hun
dagelijksch leven. Ge moet er U als bestuurders of leden
eener R. K. Studentenclub op toeleggen, aan de wereld te
geven het beste, dat ge hebt, dan zal ook het beste tot U
terugkeeren.
„Zoek steeds de zonzij van den mensch;
Wees niet gelijk de blinden.
Er schijnt een licht in ied're ziel,
Voor hem, die 't weet te vinden.
In ieder is een goede snaar,
Als wij die slechts doen trillen.
De tooverstaf in onze hand
Maakt 't leven, zoo wij willen."
ORISON SWETT MARDEN.

Maar willen we het leven maken, zoo wij het willen, dan
Mogen we nooit. de les vergeten, die Sailer_ ons geeft onder
den titel: „De jonge hervormer en de oude wijsheid".
De hervormer spreekt tot de wijsheid :
„Jammer, dat ons de handen zoo gebonden zijn om in
de kerken, de staten en de wereld iets goeds tot stand te
brengen."
De wijsheid antwoordt:
„Er is iets goeds, .waartoe niemand u de handen kan
binden, als ge ze u zelf niet bindt. Doe maar eerst dat
goede, dan zal het met het andere ook wel gaan."
De hervormer :
„-Moet ik dan maar onbewogen en traag aanzien, hoe
icluisternis, dwaasheid en willekeur de wereld tiranniseeren;
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daar waar licht en wijsheid en gerechtigheid moesten
heerschen ?"
De wijsheid :
„Wanneer ge duisternis, dwaasheid en willekeur overwinnen wilt, yang dan ten minste bij het begin aan."
De hervormer :
„Kan ik dan anders dan bij het begin aanvangen ?"
De wijsheid:
„Tot dusverre vingt gij aan bij het einde; gij wildet buiten
u dag maken en gij omarmdet den nacht in u. Laat van
nu of het licht in u opgaan en in u voortschrijden tot den
middag. Heeft het u eerst doorschenen, verwarmd en
bevrucht, dan zal het ook buiten u schijnen, verwarmen
en bevruchten."
Toen trok de hervormer zich terug in zijne but en hervormde eerst in zich zelf en toen in zijne hut. Na een jaar
veranderde zijne but in een zon en daarvan ging licht en
warmte uit in de omgeving en het gansche land.
Wilt gij, leden van Sanctus Servatius, deze woorden der
wijsheid in praktijk brengen, dan moet gij eens de mogelijkheid overwegen eener jaarlijksche retraite voor de leden
Uwer vereeniging, of tenminste voor die leden, die niet
reeds op andere wijze in -de gelegenheid gesteld worden
eene retraite te maken. 1) Niets werkt zoo heilzaam, niets
zoo bemoedigend voor jonge harten, dan zich van tijd totitijd
eens ernstig de vraag te stellen: „Wat is nu 't eigenlijke
doel van mijn leven ?" • De retraite was reeds voor zoo
menigen jongen man het uitgangspunt tot een voor hem
zelf en voor anderen vruchtbaar leven. De retraite zal U
steeds dieper overtuigen van de waarheid, dat het leven is,
zooals wij het ons maken.
Ja, waarde vrienden, 't leven is zooals wij het ons maken.
Heerlijk wordt ons dit beschreven door Orison Swett Marden
in zijn boek „Worstelen en Overwinnnen" :
1 ) Met voldoening kunnen wij mededeelen, dat in November reeds
52 Maastrichtsche studenten van Gymnasium en H. B. S. op Manresa
een heerlijk geslaagde retraite hielden.
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„Zijt gij niet tevreden met het succes van heden ? Het
is de oogst van het zaad, dat gij gisteren hebt uitgestrooid.
Droomt ge van een gouden morgen ? Ge zult maaien, wat
ge heden zaait. We halen uit het leven juist, wat wij erin
leggen."
De wereld heeft voor ons juist, wat wij voor haar hebben.
Ze is een spiegel, waarin ons gezicht wordt weerkaatst : als
wij lachen en blij zijn, dan geeft zij een vroolijk zonnig
gelaat terug ; zijn wij somber, opvliegend, verachtelijk, steeds
krijgen wij een getrouw copie van ons zelve. De wereld is
een fluistergalerij, die de echo onzer eigen stem weerkaatst.
Wat wij van anderen zeggen, wordt ook van ons gezegd.
Niets zullen we in de wereld vinden, wat we niet eerst
vinden in ons zelve.
„Omstreeks het midden der 18de eeuw werd een vuurtoren
gebouwd op de Lincoln-heide, om den reizigers den weg te
wijzen over een onherbergzame woeste vlakte, een ware
woestijn, bijna in het hart van Engeland. Thans staat die
vuurtoren te midden eener vruchtbare streek. Gedurende
meer dan een menschenleven reeds heeft men, van den top
zelfs, geen enkele woeste plek kunnen ontdekken. Kalksuperphosphaat heeft deze wonderlijke verandering teweeggebracht. Menig woest onnut leven is vruchtbaar gemaakt
door de inspiratie van een hoog ideaal. Een bijna niet minder
radicale verbetering is mogelijk zelfs in een goed leven.
Gebruik het superphosphaat van een verheven levensdoel,
en Uw onnut leven zal bloeien als een roos."
Elke jongen is, om zoo te zeggen, de schepper van zijn
eigen kleine wereld, en bier mag ik U de tegestelling niet
onthouden, die ik bij denzelfden schrijver las. Ge kunt er
uit leeren, hoe ge de uitstapjes moet benutten, die door
Uwe vereeniging worden georganiseerd.
„Wel, Robert, waar hebt gij van middag gewandeld?"
vroeg de heer Andrews aan een zijner leerlingen op den
avond van een vacantie-dag. „O, ik ben naar Broun-Heath
geweest, heb. Camp-mount gezien en ben door de weiden
naar huis gegaan. Maar het was een vervelende wandeling,
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ik heb niemand ontmoet, ik zou veel liever het tolhek langs
gegaan -zij n."
„Wel en waar ben jij geweest ?" vroeg de onderwijzer aan
een ander leerling, die binnenkwam, terwiji Robert sprak.
„0, mijnheer," antwoordde Willem, „ik heb nog nooit in
mijn leven zoo prettig gewandeld. Ik vond een eigenaardige
plant (marentak), die uit den bast van een eikeboom groeit,
precies alsof de wortels diep in den grond staken. Ik heb
een specht gezien en een groote tarwe-aar en ik heb mooie
bloemen geplukt in de weiden. Ik zette een vreemden vogel
na, omdat ik dacht, dat zijn vleugel gebroken was ; maar ik
kwam terecht in een moeras, waarin ik doornat werd en toen
vloog hij weg en bleek het, dat zijn vleugel niet gebroken
was. Misschien was het alleen zijn bedoeling, om mij van
zijn nest weg te krijgen. Maar het kan mij niet schelen, of
ik nat ben geworden, want ik ontmoette bij het moeras
een ouden man, die houtskool brandde, mij alles van zijn
vak vertelde en mij _een prachtige doode slang gaf. Daarna
klom ik op den top van den naburigen heuvel en zag vandaar de geheele landstreek als een kaart beneden mij uitgespreid en toen, omdat de heuvel Camp-mount beet, zocht
ik naar de ruinen van het oude kamp en ik heb ze ook gevonden.
Vervolgens ging ik naar de rivier en bezocht nog vele andere
plaatsen. — Ook heb ik curiositeiten en gedachten genoeg
mee naar huis gebracht, dat ik voor een week genoeg heb."
Zoo gaat het, G. V., de een gaat door de wereld met
open, de ander met gesloten oogen. Ik heb zeelieden gekend,
die in alle hoeken der wereld geweest waren en toch niets
anders konden vertellen dan van de uithangborden der
kroegen en den prijs van den sterken drank, die daar verkocht werd. Terwijl menig onnoozel, gedachteloos jongmensch
Europa doorvliegt, zonder een denkbeeld te krijgen van wat
dan ook, vinden een scherpziend oog 'en een onderzoekende
geest stof voor ontwikkeling in het kleinste uitstapje.

Zie daar dan, geachte vergadering, in enkele ruwe trekken
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het doel der vereeniging St. Servatius. Ziedaar het zaadje,
dat aan de aarde werd toevertrouwd. Het is reeds ontkiemd
en steekt het geel-groene kopje nieuwsgierig tusschen de
donkere aardkluiten naar boven ; maar wil het opgroeien,
bloeien en vruchten dragen, dan heeft het noodig het voile
licht en de weldoende warmte der koesterende levenszon.
„Ik zag eens een klein meisje," zegt Wibbelt in zijn
Zonneboek, „een bleek stadskind, dat een bloempotje naar
buiten droeg in het tuintje, in een zonnig hoekje tusschen
de hooge huurkazernen. Het was een kommervol plantje,
dat in den armzaligen pot van scherven zijn leven voortsleepte, en het kind hurkte er geduldig naast en bekeek het
met moederlijken blik. Ik vroeg, wat ze wilde met die
bloem. De kleine lichtte het smalie gezichtje op, zag thij
ernstig aan en zeide : „Ik draag ze zoo dikwijls naar buiten.
Wij hebben in huis geen zon."
— „Wij hebben in huis geen zon." —
Ja ! Treurig is het, wanneer een menschenplant in de
schaduw opgroeien moet, terwijl alle zenuwen gespannen
zijn in een zonnesmachten!
Als wij menschen behoefte hebben aan de zon, dan is
het vooral de jonge mensch. De jonge ziel kan zich niet
sterk en gezond ontwikkelen, kan niet uitbotten en tot bloei
komen, als Naar de zon der vreugde ontbreekt.
Zonnige jeugd! Gij groot onschatbaar geluk! Hij, die u
genoot, kan later veel dragen zonder innerlijk te breken en
te verkwijnen. Een zonnelooze jeugd kweekt zuchtig-bleeke
kelderplanten zonder merg en maar al te licht verzamelt
zich een boosaardig gift in de ziekelijke ranken.
dat
Bitterheid en wrok, wantrouwen en sluwheid,
kruipende en sluipende onkruid woekert (IAA", waar staan
moesten de sterke groene loten van het opene en oprechte
en moedige en de stralende bloemen van het onbevangene
en het liefdevol-gewillige.
Alleen uit een zonnige jeugd zullen opgroeien krachtige
karaktervaste jonge mannen! Een zonnige jeugd, d.w.z. een
jeugd, die opgevoed is in rnatigheid en zelfbeheersching, die
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het weldoende der vreugde voelt in de minst kostbare
ontspanningen !
Een zonnige jeugd! Dat wil niet zeggen, een jeugd, die
in alles enkel en alleen zoekt te genieten ; die niet tevreden
is, tenzij ze, met de eene hand aan den mond, met de
andere weer gereed kan zijn om nieuw snoepgoed aan te
voeren; die niet tevreden is, tenzij het eene feestje en partijtje
aan het andere aansluit; die slechts denkt aan voetbal,
hockey- of tennisclub en daarnaar alleen haar heele dagorde
meent te moeten inrichten. Een zonnige jeugd, dat wil niet
zeggen een jeugd, die alleen gemaakt-vroolijk is achter de
bitter- en biertafel tot laat in den nacht, maar onhebbelijkongezellig zijn kan, als ze den voet over den drempel der
ouderlijke woning gezet heeft!
Een zonnige jeugd! Neen, dat wil niet zeggen een jeugd,
die slechts genieten kan, want 't genieten brengt zoo ras
verzadiging, waarop noodzakelijk hier in deze wereld zwaarmoedigheid en droefgeestigheid volgt.
In den laatsten -tijd, zeide prof. • Thomas van Geneve,
kwam ik in aanraking met onze Zwitsersche jongens van
goeden stand, en ik heb de ondervinding opgedaan, dat
zeer velen melancholisch gestemd zijn. Nog onlangs sprak
ik een jong millionair, die den indruk zou gemaakt hebben
gelukkig te zijn, en die me vertrouwelijk vertelde, dat hij reeds
lang rondliep met plannen van zelfmoord. Ja, zoo gaat hij
verder, er leven in onze blijde Zwitsersche hoofdstad vele
jongemannen, die boedhistisch denken en droomen van
eindelijke vernietiging hunner eigen persoonlijkheid. En
toch ! moest onze tijd niet blijmoedig stemmen? Volgt niet
uitvinding op uitvinding, ontdekking op ontdekking, verstrooiing op verstrooiing ? Zijn er geen spelen en sport in
overvloed? Is er geen weelde en rijkdom meer dan ooit ?
J uist, zegt Foerster, juist, dat die er zoovele zijn; is een teeken
van onzen tijd. Een leven van verstrooiing voldoet alleen
een dier of een mensch, die nauwelijks boven het dier verheven is. Een ware mensch, een werkelijk mensch wil meer.
Hij wil idealen om gelukkig te zijn.
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Ja, Geachte Vergadering, wil het geslacht van heden, dat
het komende geslacht niet verkwist of afbreekt, wat met
veel ijver en opoffering vergaderd en opgebouwd werd, dan
mogen er wel heel bijzondere maatregelen genomen worden,
opdat de geschiedenis zich niet herhaalt.
Zeer terecht roept Hans Wegener uit in zijn boek „Wir
Jungen Manner", waarin hij een heerlijk hoofdstuk wijdt
aan „Genuss and Arbeit": ,,Heil denen, die nichts geerbt
haben, denn sie miissen arbeiten." Zij zullen hunne genoegens
niet te kostbaar maken, want ze moeten denken aan hunne
beurs; zij zullen den tijd voor de genoegens niet te lang
uitmeten, omdat ze morgen weer geschikt moeten zijn voor
ernstigen arbeid.
Ja, alleen een zonnige liefde in den waxen zin des woords
zal ons geven jonge mannen van karakter, die zich zelf
weten te beheerschen en te besturen.
Daar waar huisgezin of kostschool te kort schieten, daar
zal de studentenclub haar beste krachten geven om deze
leemte aan te vullen en door onderlinge zelfstandige samenwerking voltooien en afwerken, wat door anderen werd
opgebouwd.
Maar wil de studentenclub haar doel bereiken, dan heeft ze
noodig de voile sympathie van .de inwoners van Maastricht
en • vooral van de ouders der leden ; dan moet ze kunnen
rekenen op hun moreelen en financieelen steun.
Ze moet kunnen rekenen op hunnen moreelen steun:
„Hoevelen kunnen haarfijn," aldus P. van Luyk S. J. „de
karaktergebreken opnoemen van de jeugd, waarmee ze
dagelijks in aanraking komen; ze hebben de gebreken
bestudeerd, de werkelijkheid gevoeld. Lang is het zondenregister der jeugd : ze is dwaas, lichtzinnig, wilskracht schijnt
weggezonken. Ze voelt geen drang naar 't goede en schoone;
ze heeft geen levensidealen. Er is geen teeken meer van
zelfbeheersching ; de weinige krachtsinspanning, waartoe ze
in staat is, wordt aan sport besteed of aan gevaarlijke
genoegens. Wie kent ze .niet al die klachten ? Maar hoe
weinigen steken • de handen uit, om die overwoekering van
,
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ondeugden tegen te gaan. Of indien men al eens een
gebrek onder 't oog brengt, dan hoort men spoedig: „'t Haalt
toch niets uit !" Juist alsof een gebrek, dat langzamerhand is
vastgegroeid, door een ruk kan worden uitgetrokken. Degenen,
die zoo denken en spreken, ze kennen de jeugd niet ; ze
kennen vooral de e.delmoedigheid onder meer ontwikkelde
jongens niet. Zij kennen blijkbaar de hoofdstelling der
opvoeding niet, zooals- Dr. Albert Stockl ze formuleert :
„Voed in de eerste plaats op voor de eeuwigheid en dan
voor een tijdelijke roeping. De vorming voor een tijdelijke
roeping moet z(5(5 zijn, dat het hoofddoel des levens nooit
uit het oog verloren wordt. Dit leven heeft de onder
geschikte rol van middel."
„Beide roepingen zullen ongemerkt in elkander overgaan,
als een wijze opvoeding weet te vormen tot zelfstandigheid
in denken en handelen. Later, te midden van het volle
leven zal het voor den mensch zoo dikwijls noodig zijn,
zonder steun van anderen al zijn krachten te ontvouwen, al
zijn energie in te spannen, om trouw de inspraken van het
geweten te volgen Maar dat wordt niet meer geleerd in
den drang der moeielijkheden zelf, wanneer alles schrik
aanjaagt. De opvoeding moet gevormd hebben tot selfstandig werken en strijden. 't Is niet de geschikte voorbereiding voor 't leven, den jongen altijd in onmondigheid
te houden, iedere vrije zelfstandigheid te onderdrukken. Dan
wordt hij eene machine, die alleen werkt, wanneer ze onder
de drijfkracht van den stoom staat ; dan zal hij niet de
gebeurtenissen rondom zich beheerschen, maar hij zal er
door beheerscht worden. Zijn leven zal hij niet inrichten
overeenkomstig eigen plannen, maar naar de opvattingen
der omgeving."
Karakter vormt men te midden van de wereld, hoort
men wel eens zeggen en toch bederft de werkelijkheid meer
karakter dan ze opbouwt. „Komt de karakterlooze later in 't
gedrang te midden van gevaren en verleiding, dan zal hij
terstond gereed zijn om alles weg te werpen, zelfs 't meest
kostbare, al is het in 't eerst nog met een hart van wroeging.

y
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Heeft iemand zich gevormd tot een karakter, dan toont zich
dat in blik, stem en houding ; de krachtige wil drukt een
zegel op alles. Maar ook de karakterloosheid teekent zich af
in geheel het optreden ; alles spreekt van buigen en neigen
en aanbidden van omgeving ; 't is daar als bij een spotvogel,
die 't laatste liedje nazingt of zooals bij een slijkerigen weg,
die alleen den indruk der laatste voetstappen behoudt. Een
karakterlooze is een fleemer, een huichelaar, een oogendienaar, die in staat is voor iederen lach zijn heiligste overtuiging prijs te geven. — 't is een onstandvastige, een lichtzinnige, die vandaag hooguit verdedigt, hetgeen hij morgen
met verachting van zich werpt. 't Is gewoonlijk een egoist
van de laagste soort, die als een Boedhabeeld in een ruimen
tempel alle offers der wereld voor zich alleen wil." 1)
Ja, jonge Mannen, Leden van St. Servatius, ge moet in
Uwe vereeniging vooral ook leeren alle egoisme op zij te
zetten en door woorden, en daden toonen, dat ge edelmoedig
en offervaardig zijt. Toont aan Uwe omgeving, dat ge
katholieke jonge mannen van de daad, dat ge karakters zijt,
want dat eene woord omvat alles.
Laten ouders, ofrvoeders en studenten zelf samenwerken
om ook in Maastricht te vormen een keurbende van jonge
mannen, die hun vaderstad eer aan doen en de katholieke
kerk en ons dierbaar vaderland tot sieraad zullen strekken.
En hier hebben de dames, vooral de moeders van
Maastricht een heerlijk werk. Ik mag haar ook in deze
omgeving wel de woorden van Foester herhalen: „Dikwijls
vraagt een moeder zich vol innige liefde en zorg af, wat
kan ik voor mijn kind, voor mijn zoon doen ? Hoe kan ik
hem beveiligen tegen de macht der verzoeking, die zich van
binnen en van buiten aan hem opdringt ?"
„En dan begint ze te tobben of boeken over opvoeding te
lezen, terwijl het juiste antwoord op hare vraag slechts het
volgende zijn zou : streef er oprecht naar, u zelf te maken
tot dat, wat uw kind worden moet; zijn beste bescherming
1)

„Godsdienst in de Karaktervorming" van Pater Luyk S. J.
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tegen de macht der verzoeking bestaat daarin, dat gij zelf
dagelijks, wanneer en waar zich de gelegenheid voordoet,
eene overwinning behaalt op uwe weekhartigheid, uwe prikkelbaarheid en uwe hartstochtelijkheid ; uwe eigen verborgenste zelfoverwinning is de machtigste beschermengel van
uw kind ! Zonder dezen uwen arbeid in de zelfopvoeding
herroept en bespot immers uw gansche gedrag, wat uw
mond spreekt ! Iedere zelfoverwinning evenwel wekt de
hoogere krachten in u zelf uit den slaap, zoodat zij uit
uwe oogen schitteren en aan al uwe woorden een innige
waarachtigheid en welsprekendheid bijzetten."
En wil Maastricht het groote voorrecht blijven behouden,
dat de goede God in de toekomst zijne priesters ook zal
roepen uit de betere standen ; wil Maastricht in dit opzicht
zijn schoone traditie getrouw blijven, dan moet er naar
gestreefd worden in de huisgezinnen zooveel mogelijk den
ouden eenvoud te bewaren.
Dan moeten de grondbeginselen van het christelijk leven
vroegtijdig in de jeugdige harten worden ingeprent ; want
dan alleen zullen ze die onbewust in zich opnemen, die
kostbaarste genaden, waaruit voorticomen een onwrikbaar en
levendig geloof, eerbied voor heilige zaken en eene edelmoedige liefde, welke zoo dikwijls de tolk worden van Gods
roepstem tot het priesterschap. Ontwaart ge in uwe zonen
eene bijzondere neiging tot het heilig priesterschap, dan
moet uwe vindingrijke moederliefde de middelen weten te
beramen, om uw kind buiten alle invloeden te houden,
welke die heilige en hoogverheven roeping ook maar van
verve zouden kunnen schaden. En houdt er dan, als ik 't u
vragen mag, niet de meening op na : Een jongen, die
priester wil worden, moet alles meegemaakt hebben. Hij
moet het voile leven kennen, om over zijn keuie te kunnen
oordeelen. Even waar als 't spreekwoord is : „'t moeten sterke
beenen zijn, die de weelde dragen," even waar is het ook,
dat, als men een jongeling, die priester wil worden, laat
opgroeien in een omgeving, die hem van zijn verheven doel
kan afbrengen, dat hij dan groot gevaar loopt zijn levensdoel
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te missen. Er zijn nog andere wegen om zijn keuze voor te
lichten, dan die der eigen ondervinding en die wegen zijn
veiliger.
Ziedaar dan, Geachte Vergadering, wat ik u heden wilde
zeggen. Misschien zijn mijn woorden voor sommigen te
ernstig en te vermanend ! Maar mag ik u dan vragen, of de
feestmuziek van heden wel volkomen harmonisch zou klinken,
als er de meer ernstige bastonen aan zouden ontbreken, die
de accoorden moeten completeeren.
Als mijn woorden opgevat worden in dezelfde goede
bedoeling, waarin ze gesproken zijn, dan zullen ze zeker
hun doel niet missen.
1k heb gemeend U meer vertrouwd te moeten maken met
't doel, met de toekomstmuziek der jeugdige vereeniging
Sanctus Servatius, waarvan we zooveel goeds en heilzaams
verwachten.
En daarorn gij, Leden van Sanctus Servatius. „Ortus est
sol Exibit homo ad opus suum." Ps. 103, 22 en 23.
Gaat dan uit ! de zon ging voor u op en gij zult werken in
het voile daglicht. Zet de spade in den grond, hardgeloopen
door die voor u kwamen. Werkt met onvermoeibaren ijver
verder, al moge nu en dan de spade afstompen en al eens
breken op verborgen keien ! Werkt steeds door onder den
drang ewer jeugdige geestdrift ! Gaat uit en strooit 't goede
zaad in den met zorg bewerkten akker, dan zal de komende
lente reeds bloesems, dan zal de zomer reeds vruchten
brengen, dan zal het volgend jaarfeest reeds kunnen wijzen
op heerlijke velden, waarop het deinend graan te geelen
staat. En dankbaar zult gij dan het oogstlied mogen aanheffen, Dengene ter eere, die alleen wasdom en rijpheid
geven kan. Ja, W. V., met Rodenbach :
„'t Heden hoopt op U !
De toekomst straalt voor U !
God zij met U!"

.

REDE UITGESPROKEN DOOR EEN LEUVENSCH
HOOGSTUDENT.
Monseigneur, Eerweerde Heeren.
Geachte Vergadering,

W

uL ik hier voor U sta, voel ik in mij eene aandoening

opwellen, geboren uit diepe weemoedigheid ! Immers
moet deze vergadering mij voor 't geheugen roepen,
alles, wat pas geen jaar geleden, de schoonheid, de roem
on de rechtmatige preuschheid uitmiek van ons Belgisch
Katholiek studentenvolk !
Hoe dikwijls heb ik ze gezien met diepe ontroering onze
heerlijke Knapenschap, in de voile glorie van Feest- en
Zegedagen. Toen kwamen ze uit alle hoeken van 't Vlaamsche
Land, uit stad en dorp, van heinde en verre, in tiegende
scharen, de dichte drommen der honderden studenten : fier
op hunne blozende jeugd, den blijden zang op de lippen,
de laaiende geestdrift in de vurige oogen, den geest getooid
met de weelderige schoonheid van vrome idealen, het hart
vervuld met groote verwachtingen, dragend met een woord
in gansch hunne persoonlijkheid de rijke beloften eener
gezegende toekomst. Mij dunkt ze nog te hooren de schetterende tonen hunner blijde fanfaren, te zien die kleurenweelde van flapperende vaandels, en nog beter te beseffen
dien pieuzendrang naar cHooger op , die onze katholieke
jeugd gestempeld had tot Zondagskinderen van edele plichtsbetrachting, en trouwe zonen van 't heilig Roomsch Geloof!
En toch, zegen ik het toeval, dat mij hier brengt en in
de gelegenheid stelt U, Mijne Heeren en Studiemakkers,
dank en hulde te brengen, die gegrepen zijn uit het meest
oprechte van mijn hart. Want, waar wij weleer gebonden
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waren door de banden der jeugd, door de eenheid van taal,
door eenzelfde Geloof, daar heeft de grenzelooze offervaardigheid, en de nooit-volprezen meewarigheid van uw edele
yolk, in de zwartste dagen van ons nationaal bestaan, nieuwe
en onverbreekbare banden bijgevoegd : banden van onverga.nkelijken dank en onvergetelijke erkentelijkheid. En wat
Gij, Studiegenooten, daartoe hebt bijgebracht, welke schitterende rol Gij hebt gespeeld in die tragedie der Christene
naastenliefde heb ik met eigen oogen op vele plaatsen
vastgesteld, en gelezen in de verslagen van uwe «Annuaria»;
Het resultaat dezer bevindingen heeft mij bevestigd in de
overtuiging dat de houding van uw studentenvolk jegens
onze Knapenschap niet alleen die is geweest van een vriend,
maar van een Broeder : en hoe zwak ook de stem weze, die
U die hulde brengt, haar klank is niettemin de oprechte
uiting eener dankbare bewondering. 1)
Laat mij toe, U ronduit te zeggen, wat ik zoo troostend
heb gevonden, toen uw Eerweerde Moderator mij de vergadering van den «St. Servatius-kring» berichtte. Dat beteekende
toch, niet waar, dat wijl daar over de grenzen de oorlog
voortwoedt, met ontzettende kracht van vernietiging, zoodat
alles wat hecht en vast stond, in de grondvesten waggelt,
1 ) Ik herinner aan wat er gedaan werd hier te lande na den val van
Luik en Antwerpen, toen mijne arme landgenooten in eindelooze ellendedrommen op Nederlands gastvrijen bodem schutting, troost en hulp
zochten. 't Zal ons steeds geheugen hoe in die sombere dagen de
Nederlandsche Liefdadigheid de armen uitstrekte om 't vluchtende
broedervolk te ontvangen. Bij die omstandigheden hebben ook de
studenten zich zeer dienstig gemaakt. Waarheidshalve nochtans — en
opdat mijne woorden niet in misselijken zin zouden worden opgevat —
wil ik er op wijzen, dat alle oprechte Vlaamsche Studenten, die aan
hunne vaderlandsliefde geene voorwaarden te stellen hebben, hunne
,diepe afkeuring hebben uitgesproken voor de zonderlinge manifesten
aan onzen beminden Koning Albert gezonden door de Studenten-afdeelingen van het A. N. V. te Utrecht en te Amsterdam. Die onbezonnen
daden hebben de verpletterende meerderheid der Vlamingen verontwaardigd, en zullen aan onze Vlaamsche Beweging zeer ten schade komen.
1k berust in de blijde hoop, dat de onderteekenaars dezer manifesten
uitzonderingen zijn in 't Nederlandsche studentenleven, die wellicht aldus
*gehandeld hebben, omdat zij zelven schromelijk slecht werden ingelicht
over den waren geest van 't Vlaamsche yolk, door eenige schaarsche
malcontenten die meestal in onze studentenbeweging nooit van eenige
beteekenis of invloed zijn geweest.
,

5
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en Europa eene crisis doorworstelt waarvan de gevolgen niet
zijn te overschouwen, gij M. H. in dien Chaos van Storm
en Krijgsrumoer, van Haat en Lijden, van Recht en Onrecht,
toch niet uit het oog hebt verloren de hoogere roepiflg van
uwe Levensjeugd, en uwe aandacht niet hebt afgeleid van
het richtpunt U aangewezen door de edele opvatting van
edel Plichtbesef.
Want wat ligt er als grondslag uwer Vereeniging, en als
hoeksteen aan uwe programma, zoo niet de trouwe behartiging en het onvermoeid nastreven van de glorieuze maar
zware plichten, die rusten op U :
Plichten jegens God
Plichten jegens U zelven
en Plichten jegens de Maatschappij !
Onze algeheele afhankelijkheid jegens den Heer, spreekt
zoo luid uit het feit zelf van ons bestaan, dat Gij het mij
bezvvaarlijk zoudt vergeven, daarover voor U, Katholieke
Jongelingen, het betoog in te roepen, wijl anderzijds de
noodzakelijkheid van zelfrespect, van waardigheid in handel
en wandel, het streven naar meerdere volmaaktheid, als
grondbeginselen hebben gelegen van onze christene opvoeding.
Maar meer dan ooit, hoeft aan het jongere studentengeslacht
herinnerd, dat zijne leden door het wijde voordeel hunner
hoogere geestelijke en verstandelijke ontwikkeling, en door
de vaststaande zekerheid der sociale verantwoordelijkheid,
dragers zijn geworden van meer dan individueele plichten.
En het mag U niet verwonderen, dat de ouderen in recht
zijn aan onze offervaardigheid zwaardere eischen te stellen
dan in vroegere jaren, daar de toewijding der katholieke
studiejeugd gelijken tred moet houden met de steeds stijgende
nooden van den huidigen tijd.
Immers, wij staan niet als eenlingen in de maatschappij,
alleen in den kleinen cirkel onzer eigen- naaste belangen !
'Vie zal durven beweren, dat het mag volstaan, dat de horizont
onzer plichten zou afgelijnd worden door het voorbereideh
en het afleggen van schitterende examens, door de eenvoudige
alhoewel stipte en nauwkeurige vervulling onzer onmiddellijke
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plichten van staat, met de overwinning der daaraan vastgeknoopte beslommeringen, met een woord, door de verslaving
van al onze wenschen, van al onze betrachtingen, van al
onze begeerten aan het bereiken van een zuiver-persoonlijkutilitaristisch levensdoel ?
Neen, nevens de zeer begrijpelijke en eerbiedwaardige bekommernissen om eigen belangen en eigen toekomst, moeten
wij in ons van de prilste jeugd af, het besef ontwikkelen
van hoogere verzuchtingen, en ons gewennen de oogen te
richten naar de blauw-reine sferen der sociale levenswijding,
waar de blik verruimd •wordt door de vergezichten over het
uitgestrekte arbeidsveld, waar diegenen verwijlen, die vatbaar
zijn geworden voor eene edeler levensopvatting.
Doch om hiertoe te geraken, moeten wij ons losrukken uit
de knellende banden der allerdaagsche onverschilligheid, der
karakterlooze bekrompenheid, en geleid door ons Ideaal,
gestaald door een stoeren wil, belicht door de stralende
Hoop het moeielijke pad opgaan, dat voert naar het hoogland
van zielesterkte en levensgrootheid !
Daarom hoeven wij ons vooreerst een Ideaal voor oogen
te stellen : een Ideaal gezien en aanbeden door het zonnige
prisma onzer jeugd — de jeugd met haren natuurlijken
drang naar opoffering voor het schoone en het goede. —
Zeker wordt door sommige nuchtere becijferaars op Idealisme
gesmaald, en op de schitterende en fonkelende lokkingschemering der poovere realiteit met minachting neergekeken.
Idealisme, zeggen ze, ligt immers aan het antipode der
werkelijkheid !
Idealisme is schijn, hersenschim, fantasie, droom of drogbeeld ! Dat wordt gezegd ; en toch denk ik altijd met hem,
die geschreven heeft : «Toutes les realites peuvent mentir,
pourvu que l'ideal reste» ! Ja, op den drempel der mannelijke
jaren verwelken reeds zoovele, helaas zoovele onzer blij-gekoesterde en zonnig-bloeiende illusies en vele onzer
heerlijk-opgebouwde droomtrofeeen storten ineen bij de eerste
ruwe aanraking met de positieve, en vaak harde werkelijkheid
van 't leven. Maar de ondervinding leert, dat zij, die op lateren
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leeftijd slechts een miniem gedeeltje heeft tot stand gebracht
van al hetgeen _hij als jongeling droomde, dat diens leven
een zegen is geweest voor de maatschappij. Doch wee hem,
die nooit een ideaal heeft gekend, wee hem, die nooit werd
gekoesterd door de verkwikkende warmte van ruimer levensopvattingen Is die man niet lijk de dorre vijgeboom uit
het Evangelie ? Dat leven is eene allestondsche opoffering
aan kleinzielige ikzucht, eene volstrekte nutteloosheid voor
anderen, eene zelfverslensing in eigen oogen.
Zulke handelwijze is uwer onwaardig ! Q Jongelingen, stelt
U in dienste van het Ideaal ! Uw Land, uw Geloof, rekenen
op uwe algeheele toewijding.
't Blijkt mij overbodig te vragen of gij bereid zij t, om met
kloeken moed en gereeden wil te luisteren naar den dringenden
oproep gedaan tot uwe bereidwilligheid. Trouwens, zou het
denkbaar zijn, dat gij Studenten als hooger-ontwikkelden,
met onverschillige blikken de nieuwe geestelijke stroomingen
zoudt aanschouwen, die varen door de maatschappij ? Zoudt
Gij, toekomstige leiders van uw yolk, er u niet om bekreunen,
hoe heillooze, ja diep-verderfelijke invloeden onverpoosd
werken, om datgene te slopen of te ontwrichten, wat tot
heden toe en terecht, aanschouwd werd als de hechte grondvesten, waarop eene peisige en welgeordende maatschappij
gesteund is?
Gij gaat fier op uw Roomsch Geloof, fier op uwe jonge
werkkracht, fier op de katholieke gedachte, waaraan gij met
vrijen wil de lijfeigenschap uwer overtuiging hebt geschonken.
Maar die adelvolle en ridderlijke fierheid, die geene ijdele
pronkzucht wordt, noch ontaarde in uittartende aanstellerij,
herinnere U steeds, dat «Noblesse oblige !».
De toekomst hoort der jeugd ! «Eens zegde Rodenbach
in Pennoen zal de wereld worden, wat wij willen, dat zij
worde.»
Aan U zal het gelegen liggen, aan uwen propaganda-iever
en werklust, of het industrieel-wordende prachtige Limburg,
bij de stijgende stoffelijke welvaart, behouden zal blijven aan
't Katholiek Geloof, en op zijnen algeheelen ontwikkelingsgang
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zal voortschrijden onder den zegenenden invloed van het
kruis ! Op U weegt de plicht, uw leekenapostolaat uit te
oefenen in nauwe samenstreving met de Eerweerde Geestelijkheid uwer Steden en Dorpen. Ik ben overtuigd, dat de
Katholieke Jeugd van Limburg de groote verwachtingen,
welke de HoogEerweerde Doorluchtige Bisschoppen op haar
bouwen, niet zal beschamen, of de andere overheden in
hunne hoop zal teleurstellen.
Zwaar is de taak, die U wachtende is, doch overheerschend
de invloed, dien gij kunt uitoefenen.
Maar om voor hen, die hunkeren naar nieuwe geestesspijze
het brood der ontwikkeling te breken, moet gij U wijden
met diepen ernst aan de onmisbare voorbereiding. Daartoe
leide eene drift naar rijke wetenschap, daartoe brengen
stadige plichtsbetrachting en ernstige opleiding, voorgelicht
door de ondervinding der ouderen in den strijd, die U gaarne
zullen steunen en sterken, waar uwe pogingen zouden falen
of de jeugdige krachten te kort schieten.
Het ware mij geoorloofd op dit laatste punt de bijzondere
aandacht in te roepen, daar er een groot gevaar kan rijzen
bij een Al te vrijpostig bewegen en bemoeien van studenten
buiten den kring hunner natuurlijke aangelegenheden. Laten
wij onze werkkrachten aanwenden in die middens, die overeenstemmen met onze jeugdige jaren en ons nooit inbeelden,
dat wij de «onmisbarein zijn geworden, die in roekeloozen
en vaak onbetamenden overmoed, in alles hun woord wenschen mede te spreken.
De jeugd gaat nu eenmaal snel op in laaiende geestdrift
voor eene zaak, die schoon is en edel ; «Chez la Jeunesse
l'ame chante pour si peu», zegt Bazin, maar meermaals kan
zij vergeleken worden aan de hoogvlinderende vlammen van
een strooien vuur, dat na een plotse opflakkering zoo snel
smeult en uitdooft ! Daarom is de steun en de sympathie
der ouderen van zulk overwegend belang, omdat hunne
raadgevingen steeds verhelpen in omstandigheden, die ons
verbijsterend of onmogelijk te overwinnen schijnen v6Or te
komen.
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Weest daarbij Katholiek zonder vaar of vreeze en Christen
zonder halfheid in openbaar en privaat leven ! Boven onze
jeugd moet een tempel rijzen van katholiek leven, en elke
levensdaad drage het merkteeken der beginselen, aan dewelken
gij trouwe trouw heb gezworen ; want wordt de jongeling
eenmaal daaraan onthecht, dan slaat hij in grillige onstandvastigheid nu links dan rechts, zonder richting en zonder
doel, dobberend lijk wrakhout op de speelzieke of stormzware
zee van twijfelzucht of van wanhoop. Dan wordt hij een
der — helaas al te talrijke karakterlooze nietsdoeners — van
wien een Prins der Kerk 1) gezegd heeft : «dat zij van het
aanschijn der aarde kunnen verdwijnen, zonder dat de Wetenschap, de Kunsten en Letteren, Kerk, Vaderland en Maatschappij er een zier aan verloren hebben dan wordt men
Genieter, wien arbeid afschrikt, Arbeid, die Muziek des Levens !
En die banen mag onze jeugd niet ingaan, zij, die dienares
moet zijn van Ridderlijke Trouw, van Blij Geloof, van Mannenadel en Zielegrootheid !»
M. H.

r.

De beschouwingen, die ik daareven deed gelden zijn het
richtsnoer en de leiddraad geweest onzer Katholieke Studentenactie ; het wese mij toegestaan even te wijzen op hare
gevolgen. "
't Is Albrecht Rodenbach, de Vlaamsche Leventwekker, de
Koningszoon der Blauwvoeterij, die deze strijdkreet heeft
uitgebazuind. Hij, de ziener, heeft een klaren kijk gehad
op de gemoederen der studenten, en dit betrouwvol gevoel
heeft hij uitgezongen in geestdriftige versen ; Lacy, hij de
bleeke droomer, de jongeling, wiens ontembare strijdlust het
zieke lichaam verteerde, hij de Dweper met al wat edel was,
de Wekker der Vlaamsche Zelfstandigheid, de Zaaier der
Wedergeboorte, mocht niet aanschouwen het geestelijk wonder,
dat hij vermocht tot stand te brengen. En staat hij ginds
op 't stille plein zijner Vlaamsche Geboortestede, vereeuwigd
1

) Kardinaal Mercier.

71
in steen en brons, maar in ons leven zijne bezielende
gedachte, en de opwekkende herinnering van zijne werkzame
jeugd : ,«aere et marmore perennius» : onsterfelijk !
Zijn forsche kreet, helmend over het land, is gekomen over,
steden en dorpen, prijkend in de pracht eener mysterieuze
stilte, indrukwekkend als verlatene heiligdommen, over de
purper-bloeiende heide is hij gevaren, langs groenende grachten,
wuivende dennenbosschen en veie landouwen tot op de
bruin-gebrande duinen der eeuwig-zuigende zee.
Belgie's katholieke
De studentenbeweging was geboren
toekomst stond veerdig en «in de snekke harer jeugd, en
op den riemslag harer reine drift" 1) roeide ze aan op de
wijd-uitstralende baken harer Idealen.
In het kleinste dorp kwamen de studeerende jongens te
samen; Collegestudenten, Seminaristen, hoogstudenten bonden
den strijd aan voor 't Goede. Door studie, door vergaderingen, door gezellige samenkomsten, door tooneeluitvoeringen,
lieder- en kunst-avonden, voordrachten, uitstapjes, trachtten
zij hun verlof nuttig en aangenaam door te brengen, en
zich tevens te bekwamen, en onderling op te leiden voor
de sociale taak van 't latere leven.
Al deze plaatselijke bonden, gilden of kringen waren
vereenigd in den Gouwbond, een organisme, dat alle studenten
groepeert van dezelfde Provincie ; de leiding [der gouwbonden
was in handen der Leuvensche hoogstudenten. Tweemaal
's jaars werd in elke Provincie, gouwdag gevierd op eene of
andere plaats van 't gewest, meestal samenvallend met de
oprichting van eenen nieuwen kring of wijding eener vlagge.
Daar kwamen onze studenten in dichte drommen Gode de
offerande brengen van hunnen jeugdigen iever, en 't opwekkende en sterkende woord aanhooren hunner oudere Leiders ;
en fier of ze waren op hunne standaard, fier op hunne
kleurrijke vaandels, die zij droegen als symbool hunner blijde
overtuiging ! De dagorde werd meestal ingedeeld als volgt
's Voormiddags : Plechtige Heilige Mis met toespraak door
.

1)

Lod. Dorfel.
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een bekenden Kanselredenaar. Daarna Bestuursvergadering
Het Bestuur van den Gouwbond, bespreekt er de bestuurlijke
aangelegenheden met de Seminaristen en Collegestudenten
die aan 't bestuur staan der plaatselijke kringen. 1 ) Intusschen
vergaderen de Collegestudenten onderling, zingen liederen
of dragen voor.
's Namiddags : Groote Vaandeloptocht door de Stad of
't Dorp, waarna plechtige algemeene Vergadering met een
drietal befaamde redenaars.
's Avonds : Gezellige samenkomst.
Elke gouw vereenigde van moo tot 2000 studenten. 2)
De Gouwbonden zelf waren gegroepeerd en gecentraliseerd
in Algemeen Katholiek Vl. Studentenverbond, dat eenma al
's jaars zijne duizenden leden uitnoodigde tot den «Landdap.
De zetel van het A. K. Vl. S. was eveneens te Leuven.
Dit jaar zou de kroon op 't werk gesteld worden en reeds
waren de plannen veerdig tot het stichten van een Kath.
Vl. Studentensecretariaat te Leuven, waardoor de organisatie
beter kon geregeld en aan de werking meer eenheid en
uitbreiding kon gegeven worden,
Toch mochten onze studenten reeds met zekere voldoening
neerzien op 't gedane werk.
Welk de invloed der Studentenbeweging is geweest op
Godsdienstig terrein, daarvan getuigen de talrijk uitgereikte
H. Communion, de bloeiende Studentenretraiten, Eerewachten
van het H. Sacrament, de Congregatien van 0. L. Vr., het
St. Thomas-genootschap te Leuven, de tallooze Studentenbedevaarten naar de vele plaatsen in Vlaanderen (Dadizeele,
1) Daar te Leuven in 't Hoofdbestuur van den Gouwbond alleen
hoogstudenten (Universiteitsstudenten) zetelden, waren deze bestuursvergaderingen eene uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de
Seminaristen en Collegestudenten der plaatselijke kringen. Daar konden
nieuwe wenschen vrijelijk worden voorgelegd, vragen gesteld, en inlichtingen gegeven worden. Die nauwe betrekkingen bestonden voornamelijk
in de provincien Oostvlaanderen, Antwerpen en Brabant ; dit liet eenigszins
meer te wenschen over voor West-Vlaanderen en Limburg.
2) Om deze werklust der jongere leden aan te moedigen werden
door sommige Gouwbonden letterkundige prijskampen uitgeschreven.
De prijzen werden op de algemeene vergadering van den Gouwdag
uitgereikt.
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Oostacker, Averbode, Scherpenheuvel, Edeghem), waar de
H. Maagd met zulke kinderlijke liefde wordt vereerd.
Wat de studenten op taalgebied hebben uitgewerkt is
enorm, daar zij de sterkste ruggesteen waren der Vl. Beweging. Ik wil daar niet verder over uitweiden, daar de Nederlandsche Studenten geen taalstrijd te voeren hebben, en wij
Vlamingen op den huidigen dag, alleen en v6Or alles, onzen
iever en onze werkkracht willen aanwenden voor de, vrijheid
van ons besprongen Belgisch Vaderland.
Wat de Studentenbeweging heeft uitgewerkt tot voorbereiding harer leden tot de Sociale Actie, betuigen de prachtiggeslaagde sociale studentenlanddagen opvolgentlijk te Lokeren,
Boom, Hasselt en Kortrijk belegd ; trouwens zijn onze studenten
ieverige medehelpers der Eerw. Geestelijkheid in de Patronaten, St. Vincentius-genootschappen, goede Drukkerspropaganda enz. Sociale invloed ook in dit opzicht, dat er naar
geStreefd werd, bij onze studenten den kunstzin aan te
wakkeren, het rasgevoel op te wekken, de eigendommelijke
schoonheid en -gaven van hun yolk naar waarde te schatten,
de natuurlijke hulpbronnen, de industrieele rijkdommen, den
handel en nijverheid hunner streek te leeren waardeeren,
(b.v. door uitstapjes, opmaken van monographieen enz.).
Zelfs op Politiek Terrein waren de oudere Studenten
trouwe en kostbare hulpe der Partij ; in meerdere plaatsen
van het land werd de zege bevochten door de actie der
Studenten ; vooral gebeurde dit door de werking der OudHoogstudentenbonden, die de natuurlijke voortplanting zijn
van 't werk der jongeren.
In dien zin streefden ook de Kath. Jonge Wachten, wijl
de Hoogeschool-uitbreidingen in de groote steden meer
ageerden op intellectueel gebied, op de verstandelijke ontwikkeling van 't yolk.
Maar de schoonste, de roemrijkste bladzijde onzer Studentengeschiedenis is diegene, die onze studenten in deze benarde
tijden geschreven hebben met hun eigen bloed. De bloem
onzer studentenleiders is helaas niet meer ; als supremen
troost rest voor ons, die hen beminden, dat de meesten
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gevallen zijn in den verwoeden strijcl geleverd te WespelaerThildonck, bij de verdediging van het ons zoo duurbare
Leuven, brandpunt van 't Katholiek Leven in Belgie.
Ja, met ontroering hebben wij dikwerf in uwe bladen de
hulde gelezen gelaracht aan de helden van mijn Land. En
toch, wat gij bewonderd hebt, kwam ons, die de Belgische
jeugd kenden, niet vreemd voor. Want dat is de opvoedende
kracht geweest onzer Studentenbeweging,' dat de karaktersterkte — die forsche zenuw van groote en glorieuze daden
onze jeugd gewend had tot zware opofferingen, in zooverre,
dat zij haast glimlachend is toegetreden tot het vaderlandsch
altaar, waar van ha.ar vereischt werd, het hoogste, dat toch
een man kan brengen tot staving zijner overtuiging : de
offerande van zijn eigen leven.
M. H. Veel nog zou ik hieraan kunnen toevoegen, maar
de plaats waar ik mij bevind, en de internationale positie
van de edele natie, die ons zoo liefdevol ontving, leggen mij
dure plichten op, die ik streng eerbiedigen wil. Doch aan
U, Studenten, leen ik het volgende ter overweging, opdat gij
niet aarzelen zoudt van heden of werkzame leden te worden
der Kath. Studentenactie.
Hoevelen mijner arme vrienden, die sneuvelden in de ver
dediging van der vaderen erven en bouw, hadden zich
vroegtijdig reeds ten dienste gesteld van het Ideaal. Zij ook
hadden kunnen dralen, en de stappen wenden naar de
iicht-blije weeldezalen des levens Doch voor de ramp
neerkwam over ons, hadden zij reeds de stem der Plicht
gehoord en den strijd aangebonden voor de eeuvvige zaak
van 't Goede.
niet meer aanschouwen de vredige
Zij zullen
helaas !
hernieuwing van 't maatschappelijk leven, aan welke grootsche
taak zij hun jeugdig enthousiasme hadden gewijd. Maar aan
wie zouden wij beter toepassen de diep-troostende woorden
van Frederic Ozanam.
cNous ne sommes ici-bas que pour accomplir la volonte
de la divine Providence Cette volonte s'accomplit jour
par jour et celui, qui meurt, laissant la tache inachevee, est
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aussi avaue aux yeux de la Supreme Justice, que celui, q i
a le loisir de l'achever toute entiere
En daarom is hun voorbeeld een spoorslag, die ons aandrijve tot navolging.

Monseigneur,
Geachte Vergadering,
In stille landelijke omgeving hebben wij dikwerf den
Zaaier aanschouwd, Symbool van Arbeid en Leven !
U, Studenten, roep ik ten slotte nog deze laatste opwekking
toe : Wordt de Zaaiers van 't goede Zaad . . . Betreedtmet ingetogen eerbied den wijden Levensakker en werpt in de opengeploegde gleuven het levendwekkende zaad uwer overtuiging.
Strooit het met breed en kwistig gebaar. Put in uw hart, dat
brandt van liefde voor uw yolk, de kostbare Tresoren van
geestdrift en opoffering, put in uw geest den verstandelijken
rijkdom uwer kennissen en deelt ze weg als geestesvoedsel
voor de minderen. . . . Dra zal het gestrooide zaad ontkiemen,
opschietend tot hooge halmen, die zingen in eindeloos
deinende reuzeling het Hooglied der Hoop.
En in morgenzilvering zal de dag komen, waarop gij dat
rijpe graan tot gulden garven zult binden, tot zegen van
uw dankbaar Land en Volk !

FEESTPREEK, UITGESPROKEN OP HET PATROONFEEST DER STUDENTENCLUB SANCTUS LAURENTIUS
Do AUG. 1915, DOOR DEN EERWAARDEN HEER L. H.
TIMMERMANS, LEERAAR, BISSCHOPPELIJK COLLEGE,
ROERMOND.
„Non ego te desero, fili, neque derelinquo ; Sed majora tibi debentur pro
Christi fide certamina".
„Ik verlaat u niet, mijn zoon, en gij
zult niet alleen zijn, maar een zwaardere
Strijd voor het Geloof van Christus
wacht u".
Woorderi van den H. Sixtus, Paus en
Martelaar.

Dierbare Studenten, leden der R. K. Studentenclub
Sanctus Laurentius.
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men de stad Rome in Oostelijke richting
uitgaat, voert een eenzame weg tusschen hooge
tuinmuren door en later over het vrije veld naar den
Campo Santo of doodenakker der Christen wereldstad. Daar
staat een eeuwenoude basiliek, „San Lorenzo fuori le inure"
genaamd, in welker crypta het eerbiedwaardig gebeente rust
van den H. Laurentius, wiens feest wij heden vieren en dien
gij tot patroon en beschermer uwer jeugdige vereeniging hebt
gekozen.
U dien grooten Heilige beter te leeren kennen en u tot
navolging zijner deugden aan te sporen, ziedaar 't doel van
het korte woord, dat ik tot u zal richten.
1 st' Punt. Onder de regeering van den bijgeloovigen en
wantrouwenden Christenvervolger Keizer Valerianus, leefde er
ANNEER
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te Rome een jongeling, Laurentius genaamd. Door zijne
buitengewone godsvrucht en deugdzamen levenswandel trok
hij reeds op zeer jeugdigen leeftijd de aandacht der Kerkelijke Overheden. De H. Sixtus, later Paus Sixtus II, wiens
feest wij Vrijdag vierden, onderrichtte hem zorgvuldig in de
wetenschap der Zaligheid en leidde hem op den weg der
christelijke volmaaktheid. Tot Paus gekozen stelde hij' hem
aan tot eersten der zeven diakens bij de Romeinsche Kerk
en droeg hem op de bewaring der Kerkelijke goederen en
de verzorging der armen.
Toen Sixtus ter dood geleid werd, volgde Laurentius hem
al jammerend : „Vader, waar gaat gij heen zonder Uwen
zoon ? Heilige Bisschop , waarheen ijlt ge, zonder Uwen
diaken ? Ge hebt nooit het heilig Offer opgedragen, zonder
dat ik U diende aan het altaar ; waardoor verdien ik Uw
misnoegen ? Hebt gij misschien bevonden, dat ik mijn plicht
verwaarloosd heb ? Beproef me dan opnieuw en zie of ge
eenen onwaardige verkozen hebt tot de uitdeeling van het
Lichaam en Bloed des Heeren ?"
De ijverige diaken misgunde zijnen Bisschop de hemelsche
1VIartelaarskroon niet, maar hij gevoelde bij zich zelven een
.onweerstaanbaar verlangen om eenzelfde geluk deelachtig te
-worden. Zijn hart brandde van liefde tot God en van de
vurigste begeerte om bij Christus te zijn; vandaar die droefheid, dat ook hij niet gevangen genomen was, vandaar die
brandende dorst naar marteling en dood. De heilige Paus was
diep getroffen bij het zien dier jeugdige offerliefde en voorspellend riep hij hem toe : „Ik verlaat u niet, mijn zoon, en
gij zult niet alleen zijn, maar een zwaardere strijd voor het
geloof in Christus wacht u. Men spaart mij eenigszins, omdat
ik een grijsaard ben, maar u wacht een veel schoonere overwinning. Gib zult spoedig bij mij zijn ! Staak uw geween ! Na
drie dagen zult ge mij volgen."
Vast vertrouwend op de woorden van zijn H. Leermeester
deelde Laurentius zonder toeven de gelden der Kerk, die hij
in bewaring had, onder de armen, opdat hun erfgoed niet in
Vanden der heidenen zou vallen. De Prefect van Rome verkeerde
,

78
in den waan, dat de Kerk groote schatten bezat en hij Wilde
deze gaarne tot zich trekken. Daarom spaarde hij Laurentius
in het begin der nieuwe vervolging, die uitgebroken was. Hij
'ontbood hem, sprak minzaam met hem en drong er op aan, de
schatten der Kerk aan den keizer over te geven. Maar Laurentius,
die zijne sluwheid doorzag, zeide : ,,De keizer is voorzeker rijk,
maar de Kerk bezit kostbaarder schatten dan hij. Geef mij
slechts een uitstel van enkele dagen en ik zal ze u toonen."
Gedurende drie dagen doorliep de jeugdige diaken nu de
slobben en stegen der oude stad en verzocht alle armen,
die op kosten der Kerk onderhouden werden, zich op den
derden dag op eene plaats te verzamelen. Die dag brak aan
en op de plaats, waar de Christenen hunne godsdienstoefeningen hielden, was bijeengekomen eene groote schare van
bejaarde menschen, blinden, stommen, lammen, melaatschen,
weezen, maagden en weduwen. Op het bepaalde uur verscheen
de Stadhouder, om de schatten der Kerk te bezichtigen en
in ontvangst te nemen. Maar hoe groot is zijne verbazing,
niets dan ellendige, beklagenswaardige en afzichtelijke menschen te zien. Vertoornd staart hij Laurentius aan en verlangt eene verklaring van zijne vreemde handelwijze en vordert
nu de schatten der Kerk onmiddellijk op. Maar de H. Diaken
zegt : „Is hier iets, dat u beleedigen kan ? Het goud, waarnaar gij zoo begeerig haakt, is een dood metaal en de
algemeene bron van vele zonden. Het ware goud is het
hemelsche licht, hetwelk de armen genieten, die bier voor
uwe oogen staan. In hunne ellende en hun lijden, dat zij
met geduld verdragen, vinden zij de grootste voordeelen.
Zij weten niets van die ondeugden en hartstochten, welke
alleen de ware ziekten zijn en die de menschen, vooral de
aanzienlijke menschen zoo rampzalig en dikwijls zoo verachtelijk maken. Hier in deze armen ziet gij de schatten, die
ik u beloofd heb. Zie, dat is ons goud en ons zilver en in
deze maagden en weduwen ziet ge onze paarlen en edelgesteenten. Ontvang deze schatten, draag zorg voor dezelve,
daardoor zult gij den roem der stad vergrooten, het geluk van
den keizer bevorderen en u zelf verrijken."
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Woedend roept de Stadhouder uit : „Gij waagt het te
spotten met mijne waardigheid 1k ken den geest der Christenen, ik weet, dat zij verlangen te sterven voor hun Christus,
maar ik zal uwe folteringen verlengen, gij zult een langzamen
en pijnlijken dood sterven."
Hij laat een ijzeren rooster aanbrengen, Laurentius wordt
erop vastgebonden, en een vuur wordt ontstoken.
Hij zal levend verbrand worden. Zijne pijnen zijn ontzettend,
maar ze zijn niet zoo hevig, dat ze zijne offerliefde en offermoed ook maar eenigszins verminderen.
„De martelaar", zegt de H. Augustinus, „was ontvlamd door
eene zoo vurige begeerte om tot Jezus Christus te gaan, dat
hij de pijnen niet achtte, die de vervolger hem deed lijden."
De H. Ambrosius merkt op, dat het vuur der goddelijke
liefde, hetwelk brandde in zijn hart, hem voor de smart, die
het aardsche vuur in zijn lichaam veroorzaakte, als het ware
ongevoelig gemaakt had.
De nieuwgedoopten, die daar tegenwoordig waren, zagen,
dat zijn gelaat schitterde van een hemelschen glans. Ja de
Martelaar spotte met de pijnen van het gloeiend rooster en
vroeg, als om zijne smart nog te vermeerderen, dat men
hem op de andere zijde zou leggen.
Naar het voorbeeld van zijn Goddelijken Meester Jezus
Christus, die temidden der hevigste pijnen aan het kruishout
bad voor zijne beulen : „Vader, vergeef het hun, want zij
weten niet, wat zij doen", richtte ook hij zijne oogen naar
den hemel en smeekte tot God, door Jezus Christus en door
de voorspraak der heilige Apostelen Petrus en Paulus, voor
de bekeering van Rome. Hij bad, dat Rome, dat de gansche
wereld aan zich onderworpen had, zich mocht • onderwerpen
aan het zoete juk des geloofs. Biddend gaf hij eindelijk den
geest den roden Augustus 258. Zijn lichaam werd op den weg
naar Tibur (thans TiVoli) begraven.
De H. Prudentius heeft opgeteekend, dat dit geschied is
door aanzienlijke raadsheeren uit Rome, die door de standvastigheid van den H. Martelaar waren bekeerd tot het
geloof in Jezus Christus.
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Dezelfde H. Vader schrijft de bekeering van de stad Rome
heel bijzonder toe aart de voorspraak van den H. Laurentius
en zegt, dat zijn dood, de dood der Goden en de verdelging
der heidensche tempels is geweest.
2de Punt. Ziedaar, dierbare Studenten, in korte trekken
het leven van uwen Beschermheilige ! Ziedaar het lijden, dat
hij vreugdevol onderging voor zijne heilige overtuiging !
Ziedaar een standvastigheid in het geloof tot het einde toe,
die ons alien eerbied en ontzag afdwingt ! Ziedaar den dood
van een jongen man, zooals gij, die het leven en alles wat
daarmee samenhangt, eer, rijkdom, genoegens, armoede,
ellende, lijden en dood, op de juiste waarde wist te schatten.
Ziedaar een voorbeeld van diepe overtuiging en vurig geloof,
dat gij alien kunt navolgen.
Zeker, de tijden zijn veranderd ! Gij zult niet te kiezen
hebben tusschen den dienst der afgoden of den brandstapel!
neen ! men zal u voor een heel andere keuze stellen ! men
zal u doen kiezen tusschen Christus of de Wereld. De meesten
uwer zijn nog te jong en te onervaren om te begrijpen, wat
eigenlijk de wereld is. Zij hebben nog niet voldoende kennis
gemaakt met dat vreeselijk gedrocht. Misschien voelen ze
wel reeds eenigermate de magnetische kracht, die er van
uit gaat en hebben ze in stilte, ouders en oversten van
overdrijving beticht, als zij hen waarschuwden voor alles, wat
van de wereld is.
En toch, D. S., er bestaat op Gods aardbodeme, niets
wreeders, niets hardvochtigers dan de wereld, die u toelacht
en nog zoo aantrekkelijk schijnt. Ze zal iederen gunsteling
der fortuin, die haar in plaats van Christus kiest, met open
armen ontvangen. Zij zal hem niet meer loslaten, maar
hem uitpersen, totdat hij droog is als hoof. Zij zal hem
vasthouden, totdat zij het laatste blinkende geldstuk uit zijne
hand geperst heeft en dan zal zij hem laten vallen, evenals
een steen in een vijver, om aanstonds te vergeten, dat hij
ooit bestaan heeft. De wereld is gelijk aan de rivier, die
den levenslustigen zwemmer op glinsterende golven wiegt,
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maar die, als hij straks wegzinkt in een draaikolk en zijn
laatste noodgeschrei is weggestorven, hare wateren meedoogenloos sluit en voortstuwt, zoodat de onwetende voorbijgangers zelfs niet vermoeden, dat daar in die diepe kolken
een menschenlijk begraven ligt.
Ja, waarde vrienden, de woorden, die de H. Sixtus richtte
tot den jeugdigen Laurentius, richt ik ook heden tot u :
„Majora vobis debentur pro Christi fide certamina."
„Een zwaardere strijd voor het geloof in Christus wacht u".
Al mogen sommigen den prikkel der hartstochten en de
verleiding der wereld reeds eenigerrnate gevoeld hebben,
den vollen levensstrijd, waarin zoovele jonge mannen moedeloos de wapenen neerwerpen en zich hopeloos overgeven,
dien kennen zij nog niet.
Ja, dierbare Studenten, „majora vobis debentur certamina",
„zwaardere strijd wacht u" en om in dien strijd, in dien
oorlog de overwinning te behalen, moeten alle reservetroepen
tot den laatsten landstorm toe mobiel gemaakt worden.
Naast familiekring en onderwijsinrichting is het hoogste
doel uwer vereeniging u, onder de bescherming en met de
hulp van uwen Patroon, steeds meer te oefenen voor dien
strijd. Gij moet als ontwikkelde jonge mannen leeren voelen,
dat ook in de vrije uren, die u gaarne geschonken worden,
door de rechtmatige vreugde, ja zelfs door de jeugdige uitgelatenheid heen, steeds een ernstige levensopvatting moet
heenstralen.
Uwe vereeniging moet u leeren toepassen de woorden van
den Apostel : „iterum dico: gaudete . . . gaudete in Domino
semper . . ." „nogmaals zeg ik u : verheugt en verblijdt u,
weest opgeruimd en vroolijk, maar verheugt u altijd in den
Heer."
Uwe vereeniging moet u helpen, om door gepaste ontspanning en ontwikkeling u te vormen tot mannen, die
katholiek voelen, katholiek denken en katholiek handelen ;
die hun plaats en hun plicht in de samenleving begrijpen ;
die weten, dat zij, als de meer ontwikkelden, verplicht zijn
samen te werken met den priester tot uitbreiding van het
6

rijk van Christus hier op aarde ; die later als dokter, advocaat, ingenieur, industrieel, ambteitaar of welke maatschappe,
lijke positie ze dan ook mogen bekleeden, niet slechts denken
aan financieele voordeelen, maar die in hunne patienten,
clienten, werklieden of ondergeschikten steeds zullen zien
den mensch met eene onsterfelijke ziel, wier eeuwige zaligheicl misschien zal afhangen van hun voorbeeld, van hun
doen en laten.
Ja, waarde vrienden, daar, waar de behulpzame hand van
ouders en overstep u een oogenblik loslaat, daar biedt uwe
vereeniging u de gelegenheid, om u in de uren van ontspanning meer zelfstandig op uw verheven loopbaan voor te
bereiden.
Vraagt dus heden de voorspraak en hulp van uw machtigen Patroon, den H. Laurentius, vraagt voor u alien dien
vurigen geloofsijver en die rotsvaste overtuiging, waarvan
hij zoo'n heerlijk voorbeeld gal. Dan zal uwe vereeniging
zeker bloeien, dan zullen uit haar opgroeien echte degelijke
katholieke mannen, die na een leven van groote voldoening
en groote verdienste voor Kerk en Maatschappij tevreden en
blij zullen kunnen uitroepen met den heiligen Laurentius
,,Gratias tibi ago, Domine, quia januas tuas ingredi merui".
Ik dank U, o H_ eer,7 dat ik verdiend heb de poorten des
hemels binnen te gaan. Amen.

FEESTPREEK, UITGESPROKEN OP HET PATROONFEEST DER STUDENTENCLUB SANCTUS SERVATIUS,
31 AUG. 1915, DOOR DEN EERWAARDEN HEER L. H.
TIMMERMANS, LEERAAR AAN HET I3ISSCHOPPELIJK
-:- COLLEGE, ROERMOND.
„Vir iste in tentatione inventus est
fidelis."
„Die man is in den strijd getrouw
bevonden."
i Mach. 2.
Brev. Rom. in • festo S. Servatii.

Dierbare Studenten, Leden van Sanctus Servatius.
zijn we samengekomen, maar nu in dezen
grijzen tempel Gods, eerbiedwaardig om zijn hoogen.
ouderdom, om de vele herinneringen, die er leven,
maar vooral ook om de kostbare reliquien, die hij binnen
zijne muren bewaart. „'t Is een vorstelijk grafmonument",
zooals de geschiedschrijver van Nederl. Heiligen zegt, „door
Heiligen voor Heiligen opgericht. Hier liggen ze in stille
rust, omgeven door den eerbied der Maastrichtenaren, die
Heilige bisschoppen, welke Servatius op zijn zetel van Tongeren voorafgingen. Hier rusten de meesten der een en twintig
Heiligen , die meer dan driehonderd jaren de kerk van
Maastricht bestuurden. Allen zijn ze groot, alien onze veneering ten voile waardig, alien door de H. Kerk onder het
schitterend heirleger harer Martelaren of Belijders opgenomen.
Maar bonder hen munt er een uit, wien meer bijzondere eer
toekomt, aan wien een heel bijzondere hulde moet gebracht
worden, n.l. aan den man met wien de roemvolle reeks der
Tongersche bisschoppen haar einde, en die der Maastrichtsche
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haar begin nam ; aan den man, naar wien deze prachtige
hoofdkerk van Maastricht is genoemd, n.l. den H. Servatius.
Het was in den tijd, dat de algemeene Volksverhuizing
als een geweldige stroom over Europa losbrak en eeuwenoude volkeren meesleepte en deed wegzinken, nieuwe koninkrijken deed verrijzen en machtig worden. Tegen dezen stroom
worstelde de Katholieke Kerk in, en stuwde haar machtigen
genadevloed van het Zuiden naar het Noorden ; verschrikkelijk
was dikwijls de schok, wanneer beide tegen elkander inbruisten,
maar ten slotte heeft de Kerk den Zondvloed der barbaren
binnen hare veilige dammen besloten, zij is op 't eind overwinnares gebleven." „Portae inferi non praevalebunt adversus
earn." Matth. 16. i8.
En onder de mannen, die deze zege hielpen bevechten,
neemt de H. Servatius voor ons land zeker -de eerste plaats in.
U een levensschets geven van dezen grooten Heilige, dien
ge tot patroon uwer jeugdige vereeniging hebt gekozen, lijkt
me moeilijk en overbodig. Moeilijk, omdat ik me niet de
bevoegdheid toeken, in dezen voldoende te onderscheiden
tusschen historie en legende. 't Lijkt me overbodig, want,
hoe zal ik, die een vreemdeling ben tot U, zonen van
Maastricht, komen spreken over een man, wiens naam ge als
kind reeds zoo dikwijls hoordet en dien ge als uwen Vader
vereert.
Het beeld toch, dat ik met enkele ruwe houwen zou
kunnen uitbeitelen, zou te onvolmaakt blijven om U nog tot
meer eerbied en vertrouwen te stemmen tot dengene, dien
ge als uw vader in 't geloof van Jezus Christus in zoo scherpe
trekken en lijnen steeds voor u ziet.
1k kan enkel en alleen, U als leden der R. K. StudentenClub Sanctus Servatius van harte gelukwenschen met de
keuze van uwen Beschermheilige, dien ' ge heden op een heel
bijzondere wijze wilt eeren.
Gij zijt hier samengekomen, om door eene Algemeene
Heilige Communie en door deze godsdienstplechtigheid Gods
zegen en de voorspraak van uwen heiligen Patroon te vragen
voor uwe jeugdige vereeniging. Ge hebt volkomen begrepen,

dat zonder de hulp en den zegen van boven uw werk nooit
zou kunnen gedijen en daarom zijt ge komen neerknielen
op deze gezegende plaats, bij de heilige grafstede van dengene, in wien Maastricht niet te vergeefs vertrouwen stelde.
Ge volgt het voorbeeld na van zoovele groote mannen,
die hier kwamen bidden om steun en voorlichting ; die hier
hunne grootsche plannen kwamen ontvouwen om zich de
medewerking van den H. Servatius te verzekeren. Hier kwam
de beroemde prediker van den tweeden kruistocht , de
H. Bernardus, de belangen van het H. Land aan den machtigen Servatius aanbevelen.
Hier kwam, na een wereldsch en zondig leven, de nederige
boeteling uit het bergachtig land van Valkenburg, de
H. Ridder Gerlacus, des nachts, in een haren kleed gehuld,
het zingen der H. Getijden bijwonen en Gods barmhartigheid
afsmeeken.
Hier kwam de zalige Juliana van Luik kracht en bemoediging putten, om de verheven zending, haar door God
opgedragen, gelukkig ten einde te brengen.
Hier komt ook Gij, D. S., den H. Servatius, uwen patroon
vragen uwe plannen en idealen te helpen verwezenlijken.
Ge komt hem bidden om zijn steun, opdat ge als leden
eener R. K. Studenten-club naar zijn voorbeeld U steeds
meer moogt vormen tot vurige verdedigers en goedgeoefende
voorvechters van geloof en goede zeden.
Het hoogste doel uwer vereeniging is toch zeker het geloof
en de goede zeden te bewaren en daarvoor alle mogelijke
middelen aan te wenden. en wel op de eerste plaats, door
u zelf steeds meer te vormen tot jongemannen van een vurig
en diep overtuigd geloof ; u zelf te midden der verleiding,
die u ,vooral in uwe jonge jaren van alle kanten omgeeft,
op te voeren tot .zecielijk hoogstaande katholieken, die reeds
nu, maar. vooral later, door woord en voorbeeld veel goeds
tot - stand brengen ; wier invloed zich niet slechts in eigen
vaderstad, maar ook, al is 't rnisschien onbewust, ver daarbuiten
zal doen gevoelen tot groot nut van Kerk en Maatschappij.
Uwe vereeniging moet u helpen ; ze moet u een krachtigen
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steun bieden in het bewaren van het geloof en de goede zeden,
opdat niet, in de wren van ledigheid en ontspanning, zooals
lielaas ! maar al te dikwijls gebeurt, wordt afgebroken, wat met
zooveel moeite 'en opoffering door ouders en opvoeders werd
opgebouwd.
Ge moet in uwe vereeniging eerst u zelf opvoeren tot
zedelijk hoogstaande jongens en jongemannen, om dan te
werken aan de zedelijke verheffing uwer omgeving. En ziedaar dan, • D. S., een werkkring, waarin juist de H. Servatius
is voorgegaan.
I ste Punt. „Servatius servavit fidem", Servatius heeft het
geloof bewaard, zoo bids op 13 Mei de geestelijkheid van
het Bisdorn =Roermond. Want, toen in de eerste helft der
4-de . eeuw de ketter Arius en zijne aanhangers velen, onder
wie zelfs priesters en bisschoppen, door hun spitsvondigheden
tr-achtten te misleiden, toen waren het de H. Phebadius en de
1-1:Servatius die onverschrokken aan de ketterij weerstonden.
Ze stelden samen eene geloofsbelijdenis op, waarin ze eerst
Arius en geheel zijn trouweloosheid doemden en vervolgens
zuivere leer der Katholieke Kerk uiteenzetten. Arius leerde,
dat Christus niet God is maar een schepsel ; maar Servatius
bewaarde de zuivere leer, vastgesteld op het Concilie van
Nicea, dat in zijne uitspraak verklaard had : Christus is de
2 de persoon der Allerheiligste Drievuldigheid, consubstantialis;
Medezelfstandig met den Vader.
06k gij, D. S., hebt een zwaren strijd te voeren, een .strijd
tegen een ketterij, die niet slechts Christus' Godheid, maar
zelfs. ' zijn-' historische persoonlijkheid ontkent. Ge hebt 'een
strijd te voeren tegen een wereld zonder God, tegen een
wereld, die s. lechts - denkt aan genieten, tegen een wereld,
die leert, da.t er na dit leven geen vergelding is en dat met
den- dood alles ophoudt ; en daarom zingt.ze vooral de jeugd
op alle Mogelijke toonaarden voor . : „Coronemus nos rosis"
laten we ons met rozen kronen, eer ze verwelken. Velen
worden verleid door dien . yrenenzang ; maar, voor ze nog
hun vollen rnannelijken leeftijd bereikt hebben, liggen ze
terneer en van de lippen; die straks nog zongen, „laten we
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ons met rozen kronen", komt nu reeds de smartkreet, „we
matten ons of op wegen van ongerechtigheid en zonde".
ja,, W, Vr., een leven zonder geloof, een leven zonder
Christus is een diep ongelukkig leven. .Waar zal de jongeling
troost en opbeuring vinden ip de tegenheden, die ook 't
jonge leven reeds zoo dikwijls ontrnoet ? Waar zal hij de kracht
putten om niet met den stroom der verleiding te worden
meegesleurd ? Waaraan zal hij zich vastklampen, als de stormende vloed der hartstochten ook over hem heen slaat ?
Waar zal hij vaste beginselen en grondslagen vinden voor
zijne opvoeding en vorming tot man ?
Hoe langer, hoe meer ongeloovige jonge menschen uit
onzen tijd erkennen, dat de moderne verlichting zonder geloof
in Christus hun slechts steenen voor brood gegeven heeft.
Zij voelen met diepe ontnuchtering en bekommering, -dat
men zonder een vast geloof aan eeuwige waarheden zich
zeif niet ernstig kan opvoeden. Slechts de heilige eeuwige
vastheid kan het weifelend en wankelend schepsel tot een
karakter vormen.
Er waait een geest van onafhankelijkheid en on.geloof over
de hedendaagsche wereld. Landen, vruchtbaar gemaakt door
rnartelaarsbloed, bewerkt en bezaaid door een onafgebroken
rij van heilige apostolische mannen, worden verzengd
door den alle hooger leven doodenden gtest van het ongeloof.
Het Christelijk Europa dreigt te worden een heidensch Europa.
En wil uwe vaderstad 't geloof harer vaderen trouw bewaren, dan moet ook uwe vereeniging krachtdadigen steun
verleenen, dan heeft de geestelijkheid de medewerking van
jonge, edelmoedige, offervaardige krachten noodig, die niet
slechts hun geloof grondig kennen, maar ook de beginselen
van dat geloof doorvoeren tot in de kleinste bezigheden van
het dagelijksch leven ; die als zoovele Servatiussen door
Maastricht roudgaari," - om aan iedereen, die 't maar zien wil,
to toonen, dat alleen een diep en overtuigd geloof in staat
is, in de jonge y.harten een heilig vuur te ontvlammen tot
eigen vorming en tot volhardend werken aan de stoffelijke
en geestelijke belangen hunner medeburgers.

88
2de Punt. „Wat grievende smart trof de ziel van den
H. Servatius, toen hij, na op verschillende Concilies kloekmoedig het geloof verdedigd te hebben, eindelijk naar zijn
bisschopsstad Tongeren terugkeerde ! Juliaan de Afvallige
was middelerwijl met zijn leger in deze streken geweest.
Romeinen, Franken, Germanen hadden er met elkaar gevochten, en al wat de heidensche en barbaarsche soldaat
kwaad kon stichten, was ook over Tongeren's bisdom neergekomen. Ja, zoo verre was het zedenbederf in de harten
aller geloovigen voortgewoekerd, dat zelfs de heidenen hun
tot voorbeeld van een beter leven konden gesteld worden.
De H. Servatius liet den moed niet zinken, maar toog met
kracht tegen de misdaad te velde. Met al de liefde eens
vaders toonde hij aan zijne diepbedorven kinderen in welk
een afgrond de zonde hen gebracht had. Hij wees er op,
hoe rampzalig de misdaad de volkeren maakt naar ziel en
lichaarn. Maar zijn woorden werden door het wufte yolk
in den wind geslagen, de kwaden waren talrijker dan de
goeden en, zegt eene oude legende, verjoegen zelfs hun
bisschop schandelijk uit de stad". 1 ) Hij moest zijne kudde
verlaten, waarvoor hij zoo dikwijls gebeden had : , Ne eas,
Domine lupus rapiat et dispergat", moge, o Heer, de wolf
hen niet rooven en uiteendrijven. Treurend over de slechtheid der zijnen nam Servatius nu de wijk naar het hem
trouwe Maastricht en bad er dagelijks om barmhartigheid
voor zijn yolk. Hij bad naar het voorbeeld van zijn goddelijken Meester en van zoovele Heiligen, als een H. Laurentius
en een H. - Stephanus, voor zijn ondankbaar yolk dat door de
hartstochten verblind was geworden.
Och, W. Vr., de wellust is werkelijk een demonische macht.
Gelijk de reine liefde . een engel is, die den mensch beschermt
en reddend ter zijde gaat, en zijn leven hooger maakt en
verruimt, zoo is de onreine hartstocht een helsche toovenares,
die hem vernedert en tot slaaf maakt. Met zoet gif lokt zij
bet dwaze hart en ontneemt het langzaam kracht en moed
en vreugde en de laatste resten van waardigheid. Dit is een
,

1)

Nederl. Heiligen, van Pater' Kronenburg.
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nude, bittere ervaring der menschheid en de stemme der
waarschuwing klinkt door alle tijden heen. We hooren haar
in de vermaningen van den H. Servatius tot de inwoners van
Tongeren. Ze klinkt door alle eeuwen heen tot op den
huidigen dag ; ze klinkt 'op heel bijzondere wijze tot U, D. S.,
want ook tot vlak aan uwe voeten woelt de bruisende en
schuimende branding van het zedenbederf. Ook gij moet op
uw levensweg langs dien berg voorbij met honderd poorten,
waaruit luid het lokkende gezang naar buiten schalt. Menig
jong dwaas hart is er binnengehaald ; en heeft het den ban
weten te verbreken, heeft het den terugweg weergevonden,
den zwaren pelgrimsweg der boete ? 't Antwoord is: Helaas!
neen ! al te ,dikwijls: neen ! Want, overvalt den ongelukkige
een smachten, een heimwee naar 't geluk der onschuldige
dagen, dan is het, alsof de ondeugd, die in die donkere
holen als een gebiedende heerscheresse ten troon zit, hem
spottend toeroept
Heer Ridder, wilt gij oorlof hebben ?
Ik wil het u niet geven.
En alle ernstige gedachten worden weggezongen, ze worden
weggewaaid door den storm van den hartstocht.
De arme Ridder ! Is hij wel een Ridder ? Is hij zelf wel
een man ? Wellicht een halve knaap nog, wiens kracht door
de duivelin wordt gebroken, voor ze rijp en sterk geworden is.
• En komt hij dan terug, dan mag hij zuchten :
Mijn leven is geworden krank.
Hij draagt het gif van den Venusberg met zich, haast
ongeneeslijk in lichaam en ziel, en hij draagt het verder als
slecht zaad, waaruit jammer en ellende, schuld en dood opgroeien.
Geen menschenmacht zal ooit den' Venusberg vernietigen.
Hij staat, zoolang de wereld staat. Maar, kan geen menschenhand de geopende deuren sluiten, toch kunnen de wegen,
die . er heen leiden met zorg bewaakt worden, opdat onervarenen niet zoo licht worden verlokt, opdat het der duivelin
niet zoo gemakkelijk gelukt de bloesems der jeugd te knakken. 1)
1 ) Deze laatste bladzijde is gedeeltelijk ontleend aan Dr. Wibbelt :
Het Zonneboek.
•
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En aan dit werk, waarde vrienden, arbeiden goede harten
en sterke handen. Hieraan met alle mogelijke krachten te
mogen medewerken, moet een der schoonste idealen uwer
vereeniging zijn. Op de eerste plaats natuurlijk, doordat
ieder lid zich zelf tracht op te voeren tot een zedelijk
hoogstaanden jongeman ; om dan door woord en voorbeeld
anderen te stichten en te steunen en hen, zoo noodig, .uit
de diepten hunner bedorvenheid omhoog te halen, naar de
hoogten, die hij bereikt heeft.
Maar wilt gij dit doel bereiken, dan moet gij als leden
eener R. K. Studentenclub zooveel mogelijk ook buiten
uwe vergaderingen en samenkomsten, eene afzonderlijke
garde vormen, die met een heilige fierheid neerziet op alles,
wat hare eer en deugd ook maar het minste letsel zou
kunnen toebrengen. Het lidmaatschap uwer vereeniging moet
u tot ware vrienden maken, die elkander tot voorbeeld en
stichting zijn ; die gaarne de offers brengen, welke ouders en
opvoeders van hen vragen, ook al begrijpen zij in hunne
jeugdige onschuld en onervarenheid de heele strekking niet.
Ja, waarde vrienden, vat gij uw lidmaatschap in dien
zin op, dan zal de H. Servatius u met welgevallen
telken jare zien samenkomen bij zijn heilig Graf. Dan zal
Hij van uit den hemel zijn vaderhand zegenend blijven verheffen en u, zijn trouwe Maastrichtenaren, u, de ijverige
leden eener. vereeniging aan Hem toegewijd, beschermen en
steunen in uw heilzaam streven ; dan zal Hij tot God zijne
machtige bede blijven richten „Ne eas, Domine, lupus
rapiat et dispergat." , Laat niet toe, o Heer, dat de wolf
van ongeloof en zedenbederf hen roove en hen uiteendrijve."
Verhoor dan ook heden, groote machtige God, aan Wien
alleen alle eer toekomt, zonder Wiens hulp en bijstand geen
goed werk kan tot stand komen, verhoor de gebeden der
belangstellenden, verhoor de gebeden van ons priesters, zegen
het streven en het prijzenswaardig pogen dezer jongemannen.
Zegen hun ijver, om zich ook gedurende de vacantiedagen
te vormen tot offervaardige jongemannen, die later als priesters
net hunne medebroeders, of als ontwikkelde leeken met
,
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degenen, die Gij hun ter leiding zult zenden, willen samenwerken tot het behoud en de vermeerdering van geloof en
goede zeden. Zegen hen en laat niet tod, dat de duivel hen
roove en uiteendrijve. Zegen hunne offervaardigheid en jeugdige edelmoedigheid en moge noch desillusie, noch tegenwerking deze in 't minst verminderen, maar hen steeds meer stalen
tot mannen, toegerust tot den strijd, die hen wacht ; opdat
zij, na een leven van groote voldoening en groote verdiensten,
uit den mond van den Eeuwigen Rechter de woorden mogen
vernemen : „Vir iste in tentatione inventus est fidelis —
Die man is in den strijd getrouw bevonden." Amen.

DAS PROBLEM DER JUGENDPFLEGE.

N

ICHT Turnhallen, Spielplatze und Lesesale benotigt
die heutige Jugend vorab, sondern Menschen —
Menschen, die sie verstehen, Menschen, die ihnen
Fiihrer sind.
Menschen, die den Weg zur Jiinglingsseele kennen und
den Weg zur Halle, auf die der Jangling gefuhrt werden w ill.
Menschen, die bereit sind, den opferreichen Weg mitzugehen, ganz bis zum Ende. — M a n n e r, die Manner bilden
kennen.
Hier liegt das Problem.
Hatten wir dieser genug, ware die Jugendfrage gelost. —
Warum wir sie nicht haben ? — Weil es zu viele gibt, die
selbst noch irre gehen, die ihr eigenes Lebensziel noch
suchen und vielleicht niemals finden. — Denn Lebensziel
und Erziehungsziel sind eins.
Weil es zu viele gibt, die anstatt die Jugend zur Hohe zu
fii h r e n, mit ihr die Landstrasse hinunter trollen, denen
die Jugend zwar anfangs folgt, aber bald den Riicken kehren
wird. Denn im Grunde des Herzens sehnt sie sick danach,
aufwarts gefiihrt zu werden. — Sie will gross, stark, will
Mann werden, sie hat Ideale und will oder mochte wenigstens
sie erreichen. — Hatte sie die nicht, miissten wir verzweifelnd
die Jugendfrage fur unlOsbar halten. Aber, Gott Dank, sie
will zur Mille — und sie will F ii h r e r, fief gegrrendete,
ganze Manner,
zielbewusste, wegessichere, opferbereite,
ganze Fiihrer.
Wer diese stellen kann, hat die Jugend der. Gegenwart
und die Manner der Zukunft.
CARL MOSTERTS.
„Jugendfiihrung." Jahrg. 1914. Seite 1.
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