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oen wij in de eerste jaren dezer eeuw aan de
Amsterdamse
Universiteit
studeerden,
waren
Moller en ik de enige katholieken, die de lessen
van het candidaats«cxamen voor Nederlandse Letteren
volgden.
Dr. J. te Winkel doceerde letterkunde. Dr. R. C. Boer
taalkunde. Dr. H. C. Rogge geschiedenis, terwijl Dr. C.
M. Kan aardrijkskundige colleges gaf. Rogge legde
sterke nadruk op de kerkelijke geschiedenis en werd na
zijn emiraat vervangen door Dr. G. W. Kernkamp,
meer politiek georiënteerd; na diens vrij spoedig vertrek
naar Utrecht nam Dr. H. Brugmans zijn plaats in, die
zich bijzonder interesseerde voor de economische toe»
standen. Bij Rogge kwamen wij als studenten nog een
enkele maal in de familiekring op de thee. Je gevoelde
je wel niet erg op je gemak bij z o n visite, maar de
gemoedelijke vertelling van de bejaarde hoogleraar
over zijn wandeltochten door Nederland brak spoedig
het ijs der kille formaliteit. Te Winkel was de vrien»
delijkheid en behulpzaamheid in persoon; bij een
bezoek te zijnen huize dook hij af en toe in de schemer
van zijn massale boekenschat, om je wegwijs te maken
in de netelige kwestie, waarvoor je zijn raad was komen
inwinnen. Je verliet zijn woning nooit ongetroost.
Kreeg hij copie van een dissertatie toegezonden, dan
maakte hij daarop enkele aantekeningen, die slechts
zelden de stijl betroffen, omdat hij op het bewaren van
een eigen stijl in de proefschriften gesteld was. Door
allerlei omstandigheden kon ik pas in 1913 promoveren.
Ik herinner mij nog de geestdrift, waarmee hij het
late proefschrift begroette, dat hij niet meer verwacht
had. Wat stugger was professor Boer op de responsie»
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colleges, een soort spitsroedeslopen voor wie dong naar
de lauwer van een geslaagd examen. Boer gold voor
bijzonder knap en kreeg een internationale reputatie
door zijn Nibelungen^studie en zijn kennis der Noorse
literatuur.
Onder de studenten ging het op de colleges vriend«
schappelijk toe, al werd er in de vrije pauze nog al
geboomd over de socialistische ideeën, die sommigen
aanhingen. Na de spoorwegstaking van 1903 had
Frederik van Eeden te Amsterdam zijn coöperatie „De
Eendracht' opgericht, die na enige jaren in duigen viel.
De socialist A. M. Reens trad tegen de fiscus op door
inboedelverkoop van arme belastingschuldigen te
beletten. Herman Heyermans' „Op hoop van zegen"
was in trek.
De ras^echte Limburgers in Amsterdam waren lid van
de vereniging „Limburgia", die 's Zaterdags haar
gezelligheidsavond hield op de bovenzaal van „De
Kroon" op het Rembrandtsplein. Daar werd bij een
glas bier gekiend om hazen, konijnen of kippen, snaak?
sigheid verkocht, voor de afwisseling een mosselpartij
gegeven, overlegd omtrent dans en toneel bij feeste«
lijke gelegenheden. Men beschikte over een eigen
bibliotheekje en zong een eigen Limburgs volkslied,
dat aldus begon:
'k Ken een streek, waar taal en zeden
in haar eenvoud zijn bewaard,
waar men rustig en tevreden
leeft zoo vrij en vrank op aard:
schoone parel aan de Krone
van Oranjes fier geslacht;
Limburg! klink' 't in vreugdetonen,
U zij onze groet gebracht!
De laatste twee regels vormden het refrein van de vier
coupletten, met slechts dit verschil, dat de „vreugde«
tonen" achtereenvolgens veranderden in: jubeltonen.
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oorlogstonen als het vaderland ten strijd riep, en dank«
bre tonen bij beden voor het dierbaar Limburgs land.
Voor het Carnavalsfeest huurde men soms het Con<
certgebouw. Vele jaren was voorzitter August Savel»
koul, eigenaar van een grote winkelzaak op de Konings«
weg, die het financieel tekort meermalen gul dekte;
secretaris en bibliothecaris M. Kengen uit Sittard,
leraar bij het handelsonderwijs. Lamberts Hurrelbrinck
schreef wel eens een stukje in dialect voor het socie»
teitstoneel. Op de duur rezen moeilijkheden bij ballo«
tage van leden, omtrent wier Limburgerschap twijfel
bestond; een nieuwe vereniging ontstond als „jong«
Limburgia", die zo nauw niet keek. Tweedracht
betekende kwijning.
Het Amsterdams verkeer werd in die jaren nog
beheerst door de paardcntram en de aapjeskoetsiers
met hun grauwe jassen, hoge hoeden en kletsende
zwepen. Op het Damrak kocht men sigaren bij Justus
van Maurik. Voor negentig cent kon je bij een kok in
de stad uitstekend dineren. Wie gastronomeren wilde
bij het genot van een strijkje, betaalde hiervoor een
gulden extra; die gelegenheden waren echter schaars.
Een heel fijne sigaar, na een copieus diner gerookt in
een extra^zaaltje, kostte vijftien cent tot een kwartje,
een luxe die slechts weinigen zich konden permitteren.
Bioscoop bestond nog niet. In het Panopticum ging je
de Europese beroemdheden in was bewonderen. Een
andere attractie vormde een panorama=gebouw van
grote afmeting. Bij de boekenstalletjes van de Oude«
Mannenhuispoort kon je soms aardige koopjes doen.
Amsterdam, beroemd om zijn fraaie pierementen, die
in de volkswijken tot straatdans noodden,, befaamd om
zijn hossen bij feestelijke gelegenheden, bood aan de
studenten ruim gelegenheid voor ontwikkeling en ont«
spanning. In het Concertgebouw waren volksconccrten,
ook toegankelijk voor de smalle beurzen. De opera
vierde triomfen in het Paleis voor Volksvlijt, waar in
de restauratie, na afloop der voorstellingen, de artisten
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soms met studenten samenkwamen in een gezellig
onderonsje, zoals dat ook wel in de bars geschiedde bij
een afzakkertje. De Maastrichtenaar Jules Moes was
een gevierd tenor. De Schouwburg op het Lcidsc pleifi
bracht gerenommeerd toneel. De hoofdacteurs verzamelden zich na afloop der voorstellingen dikwijls in
hun stamcafé „Zur guten Quelle", door een gcmoede=
lijke eigenaar beheerd, die wist wat zijn klanten toe=
kwam en hen bij gelegenheid van Nieuwjaar en andere
feesten op een hartig soupcctje met een bestofte fles
onthaalde in een hoekje van het restaurant na het
officiële sluitingsuur. Wij reserveerden er ook onze
studentikoze stamtafel op enkele avonden. De wanden
van het lokaal waren met wijze spreuken beschilderd,
zoals: „Es sind die schlechtste Früchte nicht woran
die Wespen nagen." Op de houten lambrizering aan
onze kant stonden de vier F's: Frisch, Frank, Frei,
Fromm. Flora bood variété. J. H. Speenhoff debuteerde
er met zijn humor en gijn. Het Rcmbrandt«theater
vergastte het publiek op worstelwedstrijden en
Operetten met veel dans en jubelzang. Wie meer voelde
voor huilïdramatiek, kon terecht in de schouwburg van
de Plantageslaan, waar de spelers van verradersrollen
werden uitgejouwd en „De ondergang der Medusa"
het gebouw deed weergalmen van pistoolschoten.
De bitterfuif na een examen werd gewoonlijk gehouden
in restaurant „Polen" in de Kalverstraat onder het
genot van hors d'oeuvres, terwijl na afloop velen een
halve of een hele biefstuk met gebakken aardappelen
inderhaast nuttigden in de „Poort van Kleef", om
's avonds nog ergens van toneel of variété te kunnen
genieten. De door het examen afgetobde maar nu
gelauwerde collega werd rondgevoerd door de stad in
een Jan Pleizier met gepluimde paarden en bovenop de
wagen een viertal muzikanten met blinkend koper,
waaruit galm en geschetter stroomden; uitgeworpen
biljetten verwittigden het publiek van de behaalde
zege op wetenschappelijk gebied. Bij zulke gelegen:
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heden toonde de politie zich clement, zelfs al werden
er 's avonds laat wel eens kuipjes met palmen van
plaats verwisseld en kinderen uit hun slaap opgeschrikt
door luide triomfkreten van joelende scharen, die
elkaar thuis brachten. Bieter Stastokken kregen onver»
wachts bezoek op hun gemeubileerd appartement,
waar zij, naar collegiaal gevoelen, te hard vosten, en
werden dan genoodzaakt hun dorstige makkers te ont«
halen. De door rustige kamerbewoners verwende hos»
pita's keken grimmig, als de oude fluwelen sofa te
zwaar ingedrukt of bevlekt uitzag na het vertrek der
barbaren, maar dat moest de patiënt dan maar op de
koop toe nemen. Het gebeurde trouwens ook maar bij
uitzondering.
Moller hield zich steeds buiten deze rumoenghcden.
Hij was thuis bij zijn ouders op de Ceintuurbaan en
huwde spoedig. Zijn voorstudie stelde hem in staat de
examens te verhaasten. Ik zag hem uitsluitend in de
collegezaal en op de vergaderingen van de vereniging
„Geloof en Wetenschap", die nauw verbonden was
geworden aan de katholieke studentenvereniging
„Sanctus Thomas Aquinas" met haar onvergetelijke
geestelijke leider Professor Magister Dr. Joannes T h e e
dorus De Groot O. P. Buiten zijn werkzaamheid aan
de Universiteit gaf Magister De Groot wijsgerige
privatissima, die velen bijwoonden op zijn kamer, waar
bij de ingang een grote plaat hing van de H. Monica
met haar zoon Augustinus en boven zijn bureau een
afbeelding van de Engelen van Fra Angelico. Deze
uiterst vrome priester was de toevlucht van wie in gees«
telijke nood verkeerden en hij heeft velen voor onder;
gang behoed in de zedelijke gevaren van het toenmalige
Amsterdam. Zijn welsprekend woord op de studenten»
bijeenkomsten klonk opgeruimd en bemoedigend. De
vaderlijke toon klonk er steeds doorheen. Hij won het
studentenhart, als dit juichte bij feest, als het treurde
in uren van inkeer. In „Geloof en Wetenschap" hield
Pater W. De Veer S.J. boeiende lezingen, iater deels
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gebundeld. Hij is opgevolgd door A. B. H. Gielen S.J.,
die de bibliotheek der vereniging belangrijk uitbreidde
en ze onderbracht in een gezellig studiezaaltje. Als re»
dacteur van „Boekenschouw" kwam hij later door zijn
wat enge beschouwingen over literatuur in fel conflict
met sommige katholieke jongeren. Zijn veel verdien*
stelijk werk is hierdoor te scherp overschaduwd. Als
geboren Maastrichtenaar gaf hij niet gemakkelijk kamp.
Na mijn candidaatsexamen nam ik gedurende een
maand de geschiedenislessen over van een vriend aan
de Brinioïschool van Kleefstra te Hilversum, een inter=
naat voor jongens uit de deftige kringen. De lessen
werden door de week gegeven 's morgens van half negen
tot half één en 's avonds van zes tot half acht, behalve
Zaterdagavond. In de middagen konden de leerlingen
genieten van spel en sport op bij de school aangelegde
terreinen onder toezicht van leraren. Gedurende de half;
uurspauzc 's morgens stond voor leraren en leerlingen
een kop koffie of een glas melk gereed in een groot
vertrek en wandelden zij door de bossen, rond het insti;
tuut. Ik maakte er kennis met Dr. Hendrik Jan Boeken,
die er klassieke letteren gaf en als dichter bewonderd
werd; Albert Vcrwcy heeft zijn mythologische, bespic»
gelende en ontboezemende sonnetten gekarakteriseerd
als een „late bloei van de Nieuwe Gidsjpoëzie". Hij was
een in zichzelf gekeerd maar beminnelijk man. Onze
wandeling liep soms langs de woning van mevrouw A.
Noordewicr=Reddingius, uit Deurne geboortig, bewon=
deraarster van de muziek van Mahler en Bach; zij vierde
toen haar triomfen als a capella=zangeres. 's Avonds
vond ik nog wel eens prettige ontspanning in de omgang
met H. Van Calker.
Henri H. Van Calker, geboren te Waalwijk 14 Juli
1881, werd in 1903 redacteur van de „Nieuwe Lim»
burger Koerier" te Heerlen en ging in 1905 over naar
de „Gooi; en Eemlander" in Hilversum. Anderhalf jaar
woonde hij m 1908—1909 te Alkmaar en richtte daar
voor de Katholieke Sociale Actie „Ons Blad" op, waar;
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uit later een katholiek dagblad is ontstaan. Daarna
keerde hij weer naar Hilversum terug als hoofdredacteur van de „Gooi; en Ecmlander", die in 1921 dagblad
werd. In 1941 is hij door de Duitsers afgezet. Een
N.S.B.ser kwam in zijn plaats. Na zijn pensionering in
1946 bleef hij in zijn lijfblad nog geregeld de rubriek
„Beeldende Kunst" verzorgen. In jongere jaren publi«
Geerde hij in MoUer's tijdschrift „Lectuur" en in „Het
Centrum" en schreef verzen in De Gids, De Nieuwe
Gids, Groot'Nederland, Elsevier, Buiten, Van Onzen
Tijd. Als afzonderlijke uitgaven verschenen van hem
een werk „Prof. J. H. Jurris" en „Schilders van heden
en morgen. Deel 1: In het atelier van den schilder.
Bezoeken bij Nederlandsche beeldende kunstenaars
van dezen tijd", waarin meer dan vijftig schilders
worden besproken en dat geïllustreerd is met hun foto's
en ongeveer tweehonderd reproducties naar hun wer«
ken: landschap, stilleven, bloemen, figuur en portret.
Zeer bekend is Van Calker's vertaling van de „Gelijke;
nissen" van Joh. Jörgcnsen, waarvan drie drukken ver;
schenen benevens een bibliophilc^uitgave, waarvan een
exemplaar mij vriendschappelijk werd verstrekt.
De Brinio^school beleefde later nog een grote bloei,
maar is daarna een pleeghuis voor Joodse kinderen
geworden, die tijdens de Duitse bezetting van ons
land zijn weggevoerd als slachtoffers van de
beruchte rassenhaat. Duitse officieren namen hun intrek
in het gebouw, totdat de Engelsen het in 1944 stuk
bombardeerden.
Moller had inmiddels zijn „Inrichting voor Gymna;
siaal Onderwijs" te Amsterdam gesticht en nodigde mij
uit hieraan enige lessen te geven. Ik bleef er ongeveer
twee jaren aan verbonden en leerde Moller ook in zijn
huiselijk leven waarderen als voorbeeldig echtgenoot en
vader. Het gezin kreeg met veel ziekte te kampen.
Moller's dagtaak begon des morgens nadat hij de H. Mis
had bijgewoond, en eindigde laat in de avond. Hij be«
woonde een groot huis, waarin een ruime studeerkamer,
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aan de Ruysdael^kade 21. Een buste van Jacob van
Maerlant sierde de schouw en wees op de nauwe ver=
bondenheid met Vlaanderen, waaruit mevrouw Mollcr
stamde: Alice E. Th. M. Bourgonjon. Haar broeder G.
P. D. Bourgonjon, vermaard beeldhouwer, vervaardigde
die buste en was later docent aan de Academie der Leer»
gangen.
Dat ik in September 1907 aan de Rijks Hogere Burger«
school te Venio als leraar in tijdelijke betrekking kwam,
dankte ik hoofdzakelijk aan het getuigschrift, mij door
Moller verstrekt. De toenmalige Inspecteur van het Mid=
delbaar Onderwijs, K. ten Bruggencate, was mij mee
ter wille, evenals directeur P. J. M. Steijns.
Moller verheugde zich hierover en schreef mij op 15
October: „Van harte geluk met je tijdelijke betrekking.
Zo kom je wel verder. Het blijft mij anders altijd nog
spijten dat Amsterdam je niet meer ziet. Maar eigenlijk
mag het mij niet spijten, nu ik zie en met vreugde zie.
hoe kranig je werkt in het Zuiden. Is het met die ont;
wikkelingscursussen nog gelukt in Maastricht? In „Ge*
loof en Wetenschap" is het hard werken tegenwoordig
met die verschillende kringen. God zegene het!"
Ik had toen in de „Limburger Koerier" een oproep
gedaan om te komen tot wat men later noemde een
„volksuniversiteit" voor middenstanders en arbeiders,
die naar algemene ontwikkeling streefden. Slechts bij
enkelen van de hogere standen, o.a. Jhr. Mr. Charles
Ruys de Beerenbrouck, die zich toen veel met sociale
actie bezighield, vond ik steun. Er ontstonden enkele
clubs van jongere middenstanders, die zich vooral voor
letterkunde interesseerden, maar het plan als zodanig
mislukte wegens gemis van financiële ondergrond en
voldoende morele hulp. De tijd was hiervoor nog lang
niet rijp. In enkele sociëteiten, zoals „Momus", waren
meer ontwikkelden en welgestelden uit handel en indu«
strie gegroepeerd, en die golden ook cultureel als de
élite. Slechts voor de burgerlijke armbedeling en voor
de publieke carnavalsviering traden zij meer in contact
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met het volk. Ook organiseerden zij tentoonstellingen
en hielpen mede de prachtige historische optochten in
stand houden, aan het ontwerpen waarvan Fons Olter»
dissen met zijn vrienden de grootste zorg besteedde. De
officieren van het stedelijk garnizoen, merendeels nog
beroepskader, deelden dat sociëteitsleven, opgeluisterd
door veel feestelijkheid in besloten kring. De dialect«
litteratuur vond onder de leden verdienstelijke beoefe*
naars. Het valt te betreuren, dat men veel geestigheid
niet tot humor vermocht uit te werken en dat waar»
achtig talent te gemakkelijk verknoeid werd aan onbe»
duidende onderwerpen met hckeling van plaatselijke
politiek.
Mijne werkzaamheden waren in het najaar van 1907
zeer zwaar. Ik had mijn studie voor het doctoraal exa«
men door de leraarsbenoeming onderbroken en wilde die
toch spoedig voleindigen. Door Moller's bemoeiingen
kreeg ik studiemateriaal uit de bibliotheek van de
Amsterdamse Universiteit, en deze uitwisseling leidde
tot correspondentie over toen verschenen boeken,
zoals „Vondels Bekering" van Gerard Brom, waarin
Moller „mooie stukken" waardeerde maar dat hem niet
diep genoeg ging, zodat hij er een uitvoerige gedocu»
menteerde studie aan wijdde, die veel opzien baarde.
Brom was toen nog meer kunstenaar dan geleerde en
heeft in zijn „Vondel's Geloof" later zijn wetenschap«
pelijkc uitgroei waardig getoond. „Toch is Brom een
goede mooie kracht voor ons Roomsen", schreef
Moller mij op 18 November 1907. Ik had toen juist een
lezing gehouden, en ook hierover moest hij nog even
iets opmerken: „Met blijdschap heb ik gezien dat je
in Roermond bent opgetreden over de „Frankische
Romans", maar in het krantenverslag dat ik erover las,
stonden nog al dommigheden". Zijn kritische geest
kon geen vlekken dulden in het wetenschappelijke, ook
niet in wat de dagbladpers hierover publiceerde.
De gulle ontvangst te zijnent genoten in de week dat
ik doctoraal examen deed te Amsterdam, midden in
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mijn leraarswerkzaamheden, meende ik enigermate te
moeten vergoeden door een fruitbezending. Op 12 Juni
1908 schreef Moller mij over een bijdrage, die ik hem
geleverd had voor een van zijn tijdschriften, en was ten
overvloede nog erkentelijk voor mijn kleine attentie:
„Dank, hartelijk dank, ook aan je aanstaande, voor de
fijne appelen. Dat is goeie Limburgse waar: ze waren
puik. Wanneer zul je nu in 't bootje gaan? We horen
nog niets. Zorg maar dat het want en de zeilen gauw
in orde zijn." Op 30 Juni volgde weer een schrijven,
dat toen gedateerd was „Sint Pauwels Gedachtenis".
Vanaf die tijd bleef die echt katholieke datering van
brieven en stukken Moller eigen. Hij feliciteerde: „M'n
hartelijke gelukwens met je vaste benoeming. God
zegene het voor je geluk hier en later". Mij bleek
verder, dat hij stevig werkte aan de uitbouw van
de boekhandel E. van der Vecht, waarmee hij een
groot katholiek belang gediend achtte. Moller's disser«
tatie is er verschenen, die van J. Van Ginneken, en
ook de mijne over „Reyer Anslo. Zijn leven en letter:
kundig werk" (1913), waarin ik belangrijk nieuws kon
brengen.
Door mijn studie over Reyer Anslo kwam ik in
nauwere relatie met H. J. P. H. Allard S.J. en J. F. M.
Sterck, twee figuren nog uit de kring van Jos. Alber«
dingk Thijm; beiden hadden reeds een en ander over
Anslo gepubliceerd. Mijn eerste kennismaking met
Pater Allard had plaats in het Jezuïetenklooster te
Maastricht, waar hij sedert 1898 professor was aan het
Theologisch Scholasticaat. Aan een van de muren van
zijn eenvoudig studeervertrek hing een oud schilderijtje
met de afbeelding van Thomas k Kempis, zeer waarde«
vol, zoals hij mij meedeelde. Wij zaten spoedig verdiept
in de zeventiendceeuwse vaderlandse historie, waarbij
vooral Vondel en Adrianus Poirters ter sprake
kwamen, in verband met Thijm's „Volksalmanak voor
Nederlandsche Katholieken", waarvoor Allard belang*
rijke bijdragen had geleverd. Zijn plan was geweest, zo
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vertelde hij, daar achtereenvolgens de voornaamste
bekeerlingen uit de zeventiende eeuw uitvoerig te
bespreken; door ander noodzakelijk werk had hij dat
plan niet geheel kunnen verwezenlijken. Zijn Anslo*
studie vormde een onderdeel daarvan. Het deed hem
bijzonder genoegen, dat ik die Amsterdammer eens
grondig wenste te bestuderen. Ik ontving van hem een
afdruk zijner studie, en daar hij hoorde, dat ik mij ook
interesseerde voor Erycius Puteanus, ook zijn studie
over deze Venlonaar, later professor te Leuven en
merkwaardig humanist. Mijn uitvoerige studie over
Puteanus, die mij veel werk gekost heeft, kreeg ik niet
gepubliceerd naar wens; een fragment over „Constant
tijn Huygens en Puteanus" werd later opgenomen in
het tijdschrift „Studiën" (April 1940). Allard verstrekte
mij belangrijke inlichtingen over de „Litterae annuae"
der Jezuieten. Toen ik hem op zijn tachtigste verjaar?
dag — hij was 1 April 1830 te Geertruidenberg geboren
— met een rijmpje in de plaatselijke pers verraste,
bedankte hij met een snaaks schrijven, erop wijzend,
dat hij op dezelfde curieuze dag geboren was als
Bismarck vroeger.
Met Johannes Franciscus Maria Sterck (1859—1941)
bleef ik zeer vele jaren in correspondentie. Hij ver;
strekte mij vele inlichtingen over zeventiende>eeuwse
letterkunde en gaf gaarne zeldzame boeken uit zijn
rijke bibliotheek voor studie in bruikleen. Met Jan te
Winkel en Moller zat hij aan de feestdis bij mijn
promotiefeest in Hotel Americain te Amsterdam. Het
eredoctoraat van de Amsterdamse Universiteit in 1919
heeft hij wel verdiend door zijn uitvoerige studiën over
Bilderdijk en Vondel en zijn belangstellende werkzaam?
heid voor alles wat zijn geboortestad betrof. Zijn
statige gestalte en bezadigd optreden stempelden hem
tot een van die bezonnen oudere geleerden, wier ogen»
schijnlijk dorre navorsingen door sommige jongeren,
vooral niet«academici, meermalen hooghartig werden
bejegend in de door hen beheerste persorganen. Van?
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wege zijn belangstelling voor de geschiedenis van het
H. Sacramentsmirakel plaatste A. Derkindcrcn hem als
oud^Amsterdams boogschutter op zijn schilderij van de
Mirakelprocessie in het Amsterdams Begijnhof.
Op 28 Juli 1908 huwde ik te Swalmen in Limburg, in
de nabijheid van het om zijn folklore later zo bekend
geworden Asselt. Hendrik Lodewijk uit Arnhem, later
gehuwd met Mathilda Haan, apothekeres te Roermond,
was de tolk der academiale vrienden bij het zenden van
een kostbaar geschenk, en J. J. M. Knitel, arts te Oud»
Gastel, telegrafeerde uit een mijner jeugdgedichten:
„Het is dus waarheid en niet slechts een sproke."
Beiden zijn reeds overleden. Bruid en bruidegom kregen
bezoek van „Vader Aartje en zijn kinderen", de dorps»
jeugd, die haar deel in de geneugten van de fecstdis
kwam opeisen onder luid getier en zich dankbaar
toonde bij dat genot. Des morgens na de terugkeer uit
de kerk had de bruid onder de voor het huis verza»
melde jeugd reeds het ronde broodje met geld erin te
grabbel geworpen, naar oude zede. Bij ons veertigjarig
huwelijksfeest hebben wij nog met genoegen terug»
gedacht aan de prettige gemeenschapszin van het
Limburgse dorpsleven.
Moller nam elke gelegenheid te baat om de vriend«
schap te onderhouden. Zijn sprankelende geest bracht
steeds afwisseling in de correspondentie, bij al de
zorgen die hij persoonlijk had, meestal op geestige
wijze. In 1912 een nieuwjaarswens: „Hartelijk, Zalig
Nieuwjaar voor jou en je huisgezin. Ook nog door ons
van harte gelukgewenst met de nieuwe spruit. Jonge,
jonge, dat schiet op. Zeg, voor enige jaren waren wij
samen nog met z'n beien, met twee man sterk. Maar
nu is 't al 'n hele volksstam geworden: 7 + 5 = 12
man.." Bij de beoordeling van Moller's karakter is
zelden of nooit gesproken over zijn geestigheid, waar«
schijnlijk bij gemis van gegevens.
In 1912 was zijn ideaal in vervulling gegaan. Hij had
te 'srHertogenbosch het eerste studiejaar van de RK.
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Leergangen geopend. Het verslag over het tweede
studiejaar begint aldus: „Het tweede jaar van onze
R. K. Leergangen heeft meermalen in ons opgewekt
de herinnering aan de verzen, die Vondel in den mond
legt van Amsterdam's met zwart«rood beklcede burger«
weezen: „Wij groeien vast in tal en last." Al moeten wij
er onmiddellijk bijvoegen, dat niet uit ons gemoed
gekomen is Vondei's volgende regel: „Ons tweede
Vaders klagen." Integendeel veeleer zijn we dankbaar
voor 't wassend getal en de groeiende last, die God in
onze huizing gebracht heeft. Het getal deelnemers steeg
in het tweede studiejaar tot 109 ingeschrevenen in 't
geheel, 92 aan 'n vollen leergang en 17 als toehoorder."
De eerste Wereldoorlog en de mobilisatie veroorzaak«
ten slechte reisverbindingen voor leerlingen en docen»
ten. Twee cursussen zijn aan die tijdsbeproevingen
bezweken.
Moller wist uitstekende docenten voor de Leer«
gangen te winnen. Dr. H. F. M. Huybers (1881—1929),
een Utrechtenaar, te Utrecht cum laude gepromoveerd
op een proefschrift over „Don Juan van Oostenrijk,
landvoogd der Nederlanden." Als mens en docent even
hoogstaand als beminnelijk, nauwgezet historicus en
voorbeeldig katholiek, onvermoeid in zijn nasporingen,
zijn ontspanning zoekend in de rijke weelde der flora,
waarin hij zich met kinderlijke blijmoedigheid vermeide.
Bij de oprichting der Nijmeegse Universiteit kon aan
niemand beter dan aan hem het geschiedenisonderwijs
worden toevertrouwd. Met J. Kleijntjens S. J., wiens
vriendschap hem tijdens zijn ziekte veel zorg verlichtte,
stelde hij voor het katholieke onderwijs een reeks
uitstekende leerboeken samen. In 1918 is er sprake van
geweest, dat ik speciale onderwerpen uit de gcschie«
denis der zestiende eeuw aan de Leergangen zou
behandelen, zoals over de handel en het muntwezen.
Huybers wees mij op bronnen en literatuur. Het plan
stuitte op onvoorziene moeilijkheden; mijn dictaat
bleef onbenut voor het gestelde doel.
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Als opvolger van Huybers is aan de Leergangen
nog altijd verbonden Dr. J. L. Hermans, die in Sep«
tember 1948 door zijn enthousiaste leerlingen bij zijn
zilveren jubileum uitbundig werd gehuldigd om zijn
inzichtig onderwijs en beminnelijke humaniteit; hij is
afkomstig uit Brunssum.
Moller benoemde als docent voor taalkunde de
scherpzinnige Dr. L. C. Michels, naderhand gepromo*
veerd op een Vondel^studie en medewerker aan de
nieuwe VondeUuitgave, Huygens«specialiteit, en thans
als opvolger van Professor Van Ginneken te Nijmegen.
Bij zijn afscheid van de Leergangen in 1946 boden de
cursisten hem een origineel feestgeschrift aan als
aflevering v an „Amen Amen quitha izwis. Literair»
philologisch tijdschrift met humoristische inslag, ver;
schijnend overeenkomstig intuïtieve invallen."
Van meet af doceerde aardrijkskunde Mej. Dra.
Jacoba B. L .Hol, thans professor aan de Rijks Univer?
siteit te Utrecht, wier lessen en excursies bij de oud«
leerlingen nog steeds de aangenaamste herinneringen
wekken; haar offervaardigheid was grenzenloos.
De studentenvereniging „St. Leonardus" vond
bezielende leiders in M. Molenaar M.S.C., Pater Ger«
vasius O.M. Cap. en de kunstzinnige priester Fr. Siemer.
Voor het 2e Nederlandse MariasCongres te Maas*
triebt gehouden 15—18 Augustus 1912, schreef ik een
uitvoerige studie over „De Sterre der Zee". Daar ik
geen uitgever ervoor kon vinden, publiceerde ik tien
fragmenten in de „Limburger Koerier" van Juli en
Augustus.
De mobilisatie van Juli 1914 rukte mij voor een jaar
uit mijn leraarsfunctie. Grenswacht en brugbewaking
brachten mij weer in militair milieu met al het lief en
leed, daaraan verbonden voor een huisvader met
groeiend gezin. Als verpozing bij het soldateske kreeg
ik de zorg voor een bibliotheek met ontspanningslectuur
voor de militairen en mocht nu en dan een causerie
houden over een onderwerp uit de vaderlandse
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geschiedenis, terwijl ik in de Soldatenkrant een feuil*
leton schreef over Eugenius van Savoye. Hieraan dank
ik het „Witte Mobilisatiekruis", mij later vereerd. In
avonds en nachturen op wacht werkte ik soms aan de
„Historische Schetsen", samen uitgegeven met Jos.
Kleijntjens S.J., afkomstig uit Maastricht. Ik schreef
dan bij een petroleumlamp in een afgedankte spoor»
wagon, om de slaap afzijdig te houden en de verveling
te verdrijven.
De zomer van 1916 zou mij een grote verrassing
bezorgen. Moller was een drukke briefwisseling begon«
nen, die eindigde in een sommatie aan mij om binnen
vier en twintig uur te beslissen, of ik de betrekking van
directeur aan de door hem nieuw op te richten R. K.
Middelbare Handelsdagschool te Waalwijk al dan niet
aanvaardde. De beslissing is een van de moeilijkste
geweest die ik ooit heb moeten nemen: het was een
sprong in het duister, het prijsgeven van een vaste
rijksbetrekking met pensioen voor een onzekere toe»
komst, en dat met een groot gezin. Venlo was mij
bovendien lief geworden. Ik werkte er met genoegen
in het volle sociale leven en had me verdiept in de
belangrijke historie der stad, welker toen nog onge»
ordend archief mooie studiegelegenheid bood. In „Het
Centrum" van 1911 en 1912 publiceerde ik een dertien«
tal artikelen „Uit Venlo's Verleden" en verder een en
ander in de „Nieuwe Venlosche Courant", waaraan ik
een poos vrij geregeld meewerkte.
Op 1 Augustus 1916 werd ik te Waalwijk benoemd. Ik
kwam in een mij geheel vreemde streek te staan voor
de lastige problemen van een nieuw soort middelbaar
onderwijs met slechts enkele richtlijnen. Bovendien
werd Moller ernstig ongesteld, zodat hij zich van alle
geesteswerk moest onthouden en slechts in uiterste
noodzaak mocht geraadpleegd worden. Eenmaal
bezocht ik hem op Sparrendaal, waar hij te midden van
de bossen uitrustte van de vermoeienissen van de
zwaren politieke strijd, in de voorbije zomer doorwor»
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steld bij een intense propaganda voor zijn school«
idealen. Gelukkig vond ik te Waalwijk een uitstekend
schoolbestuur met als voorzitter de heer E. W. Klijberg,
als secretaris M. A. J. van Liempt, als penningmeester
J. van lerselïHoltus. Met Toon van Liempt fietste ik
de omstreken af om propaganda te maken voor het
aan de bevolking onbekende onderwijs. Voorzover ik
mij herinner, begon ik in September de school met
twaalf leerlingen, die toelatingsexamen hadden gedaan
in een oud gymnastieklokaal zonder enig gerief. Maar
wij konden de lessen beginnen in het ruime, voor dat
doel afgestane ouderlijke huis van de historicus Dr.
Jan Witlox, de latere redacteur van „De Maasbode".
Daar heb ik, buiten het directoraat, les gegeven in
Nederlands, Geschiedenis, en bij vacature ook soms in
Aardrijkskunde en Handelskennis. In het kalenderjaar
1917 moest ik met vijf verschillende leraren voor
Rekenen en Boekhouden werken, totdat eindelijk
iemand bereid bleek in functie te blijven. De schaarste
van kunstlicht en het gebrek aan brandstof maakten
het nodig het tekenonderwijs, dat de schilder Theo
van Delft gaf, op twee dagen samen te trekken. Om»
streeks Kerstmis 1917 telde de eerste klas 17, de tweede
klas 18, de derde klas 8 leerlingen; hiervan waren er
36 katholiek en 7 van een andere gezindte. Directeur
Drs. G. J. de Vries bracht na mij de school tot grote
bloei.
Uit deze enkele gegevens kan blijken, hoe ons
katholiek middelbaar lekenondcrwijs in NoordsBrabant
begonnen is.
Het leven te Waalwijk was toen onrustig in verband
met de talrijke gemobiliseerde militairen, die er ingekwartierd waren, en de levensmiddelenschaarste. H.
M. Koningin Wilhelmina bracht er een bezoek aan de
soldatenkwartieren. Korte tijd genoten wij van een vis«
afslag; voor een hammetje werd vijf en zeventig gulden
gevraagd; vleesloze dagen hoefde men van overheids«
wege niet in te voeren; eigen groenteteelt had geen
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propaganda nodig; wij waren hoofdzakelijk aangewezen
op aardappelen met weinig smakelijk vet.
Hoe het toen met de salarissen gesteld was? Op 1
September 1908 genoot ik als leraar met een volledige
betrekking en volbevoegd een jaarwedde van 1450
gulden; op 1 Januari 1910 werd die verhoogd tot 1570;
op 1 Januari 1912 tot 1800; op 1 September 1913 tot
2040; op 1 September 1914 werd ze gebracht op 2230
gulden. Dat wij, ouderen, met een groot gezin gezegend,
weinig konden overleggen, behoeft geen betoog. En
wie in zijn gezin veel met ziekte te strijden kreeg, was
er slecht aan toe, want sommige verzekeringen van
thans bestonden toen nog niet. En toch viel onder mijn
collega's van 1907 weinig of geen beklag. Het stands«
bewustzijn weerhield hen daarvan. Sommigen ver»
schenen op school nog altijd in geklede jas, een enkele
met hoge hoed.
Moller heeft een lange reeks van jaren onvermoeid
op de bres gestaan voor de verdediging en uitbreiding
van de talrijke door hem gestichte scholen, waarbij
ook de stoffelijke belangen van de docenten steeds
door hem werden behartigd. Zijn gouden hart kende
geen egoïsme.
Velen hadden hem een professoraat aan de R. K.
Universiteit te Nijmegen toegewenst. De benoeming
van Dr. J. van Ginneken sloot die hoop af. Moller
bracht op tentoonstellingen het werk van Brabantse
schilders als Jan van Delft en Albert Verschwuren naar
voren. Jan van Delft schilderde een mooi portret van
hem. Albert Verschwuren ontwierp een fraai feestalbum.
In September 1918 werd ik te Helmond benoemd als
directeur van een nieuwe R. K. Hogere Burgerschool en
Middelbare Handelsschool. Ik begon met 59 leerlingen,
thans telt het St. Carolus Borromeus^College er 390
onder Rector Dr. W. H. Beuken, mijn opvolger sinds
October 1944. De school heeft bijzonder veel te danken
gehad aan Deken M. P. P. Rath, die de stoot tot de
oprichting gaf, aan P. J. J. De Wit en W. A. J. M. van
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Asten. Een felle politieke strijd ging er mee gepaard.
De tekenleraar J. V. Th. Stroucken schilderde de por»
tretten van Deken Rath en Van Asten voor de leraars«
kamer.
Als wethouder van Tilburg en als lid van de Tweede
Kamer der StatensGeneraal verrichtte Moller zeer
verdienstelijk werk. Onverbloemd dorst hij zijn mening
zeggen, helder en beginselvast. Hij legde zijn mandaat
te Tilburg neer, liever dan toe te geven in iets dat
zijn goedkeuring niet kon wegdragen. Ook zijn conflict
als rector der R. K. Leergangen met het curatorium in
November 1920 eindigde met zijn ontslagname. Op
verzoek van zijn opvolger Mgr. Dr. Th. J. A. J. Goos»
sens nam ik zijn lessen in Nederlandse Letterkunde
over in Februari 1921 met de verklaring, dat ik ten
allen tijde bereid was als docent terug te treden wan»
neer Moller wenste terug te keren. Het heeft niet mogen
zijn, en zo ben ik nog steeds aan het onderwijs»
instituut verbonden, dat inmiddels uitgegroeid is tot
een nooit vermoede bloei onder de schrandere leiding
van Mgr. Dr. Goossens. Na zijn ontslagname is Moller
begonnen met het geven van cursussen en hield op vele
plaatsen lezingen, die zeer in de smaak vielen. Dat zijn
heel zware jaren voor hem geweest. Het afscheid van
de onderwijsstichting, hem lief als de appel van zijn
oog, heb ik later als een providentiële schikking leren
zien. O m tot ware grootheid te komen, moet een mens
getoond hebben ook de zwaarste beproevingen met
overgave aan de goddelijke wil te kunnen doorstaan.
Door God voorbeschikte leiders gaan een bijzondere
weg door het leven.
Typerend is het slot van zijn rondgezonden dank»
betuiging bij zijn benoeming tot lid van de Tweede
Kamer der Statcn»Generaal: „Dringend verzoek ik U
de goede God te bidden, dat ik de taak mij opgelegd
met volkomen toewijding mag volbrengen. Tilburg, op
Sint Hendrik 15 Julie 1923." Dat was op het kerkelijk
feest van zijn patroonheilige.
22

Natuurlijk was de tekst in KoUewijnse spelling. Sinds
1906 zat Moller in het hoofdbestuur van de „Vereniging
voor Vereenvoudiging van onze spelling". Na zijn
leraarschap aan de R. K. Gymnasia te Katwijk en
Amsterdam had hij enige jaren gedoceerd aan de
openbare Hogere Burgerschool van Dr. R. A. Kollewijn
te Amsterdam, over wicn hij zich loffelijk uitliet. Moller
streed fanatiek voor de doorvoering van diens spel=
regels, toen deze nog aan heftige aanvallen bloot;
stonden van handelslui en industriëlen, die van hun
kantoorpersoneel een grondige kennis van de spelling
De Vries en Te Winkel eisten. Bij de samenstelling van
de boekenlijst voor de Middelbare Handelsdagschool
te Waalwijk leidde dat tussen hem en mij tot hete dis=
cussies. In uiterste consequentie voerde hij die spelling
door. De eerste druk van zijn „Geschiedenis van de
Nederlandse Letterkunde" (1927) getuigt hiervan. De
kritiek op dit boek betrof dan ook niet alleen Möllers
waarderingsnorm van literatuur, waarbij het aesthe»
tische soms te weinig tot zijn recht kwam, maar ook de
schier onmogelijke spelling van het boek; in latere
drukken heeft hij hiermee enigszins rekening gehouden;
in 1939 verscheen een vijfde geheel omgewerkte druk,
waarin ook over de jongere literatuur belangrijks te
vinden is. Het Kollewijns propageerde hij ook in de door
hem opgerichte tijdschriften: in 1904 „Lectuur",
waaruit „Boekenschouw" ontstaan is; in 1907 „Opvoe»
ding en Onderwijs", voortgezet als „Tijdschrift voor
Zielkunde en Opvoedingsleer"; in 1913 „Tijdschrift
voor Taal en Letteren"; in 1922 „Roeping', waarin hij
een tijdlang de jongeren om zich wist te verzamelen.
Möllers Vondelsliefde blijkt uit zijn nog altijd
belangrijke dissertatie over de „Heerlijckheit der
Kercke" (1907) en zijn medewerking aan de standaarduitgave van de Wereldbibliotheek. Zijn prachtige uit»
gave van Ruusbroec's werken bleef tot één deel
beperkt (1914). Zijn inleiding bij de „Sevenste Bliscap
van Maria" (1913) getuigt van zijn belangstelling voor
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het geestelijk toneel.
Als initiatiefnemer toonde Mollcr zich een matador.
Hij heeft niet altijd voldoende ontkieming van het
uitgestrooide zaad afgewacht. Hij vloog als het ware
van de ene vergadering naar de andere, beseffend
de kostbaarheid van de tijd. Zijn dag;indeling werd ten
volle uitgebuit. Soms stiet hij op voor hem onbegrij»
pelijke hindernissen. Want
Amsterdammer
van
geboorte, slaagde hij niet altijd in het doorgronden van
de Limburgse en Brabantse volksaard met zijn luchtig»
heid en afkeer van overijling. Zijn strenge godsdienstige
heid neigde naar uitersten, die men hier liever ver»
meed. Bankiersvoorzichtigheid betrachtte hij weinig bij
de opzet van plannen. Het kruis op de top straalde de
idealist soms blind voor de moeizame opbouw zijner
ideologieën.
De fecstvergadcring te Tilburg bij zijn zestigste
verjaardag, die ik het genoegen had te presidiëren,
geleek op een vorstelijke hulde. Uit alle kringen, waarin
Moller zich bewogen had, waren vertegenwoordigers,
en de rij van sprekers, die het woord verlangden, leek
onuitputtelijk. Namens de docenten van de Leergangen
sprak Dr. Jacoba B. L. Hol.
H. C. Bonsel belichtte de betekenis van de Academie
voor Beeldende en Bouwende Kunsten; W. Van Kalmte
hout wees op de grote invloed van het Muziekconser»
vatorium op de verheffing van het muziekleven in de
zuidelijke provincies van ons land; Prof. Dr. Aurelius
Pompen O.F.M, roemde Moller als de man, die de
grote stoot gaf aan de snelle culturele ontwaking van
Brabant; Th. Van den Donk uit Eindhoven, directeur
van het St. Joris*Lyceum, prees Moller's ijveren voor
het lekenrelement in het middelbaar onderwijs en de
behartiging van hun morele en materiële belangen;
Willy Melis sprak namens de Vlaamse katholieke
studenten, Willem Kutten namens de Limburgers,
Cornelis van den Eeden uit Breda namens het Dage=
lijks Bestuur van O.M.O. Een ruim zeshonderd namen
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bevattend album stelde de gehuldigde in kennis van de
schenkers der gebeeldhouwde boekenkast, naar het
ontwerp van de heer Bonsel aangeboden. Moller ver«
heugde zich weer zovele oude bekenden te kunnen
begroeten. Overtuigd in veel tekort te zijn geschoten,
verklaarde hij niettemin getracht te hebben naar wat
zijn vader hem had voorgehouden: „Werk je hele leven
voor een ander!" Hij prees zijn echtgenote, die lief en
leed zo lang met hem had gedeeld en steeds zijn grote
steun en sterkte was geweest. Veel van de genaden,
door God hem gegeven, schonk Hij door hare handen.
Hij beval zich aan in de gebeden der aanwezigen en
hoopte, dat zij in onderlinge dienstvaardigheid zouden
blijven werken voor de katholieke gemeenschap.
Zijn zeventigste verjaardag in 1939 vierde Moller in
de huiselijke kring. Dank betuigend schreef hij: „De zo
talrijke bewijzen van hartelijke belangstelling bij de
herdenking van mijn 70e verjaardag hebben mij diep
getroffen, vooral ook omdat ik overtuigd was, dat die
dag stil zou voorbijgaan gelijk alle andere. Gij allen
hebt dat anders gewild, en anders gemaakt." Het
hoofdbestuur van „Ons Middelbaar Onderwijs in
NoordsBrabant" stond hem een ruime boekenkeuze toe;
hij nam bijna uitsluitend werken van jongere auteurs,
die zijn belangstelling wekten. Het erelidmaatschap
van de studentenvereniging der Leergangen „St. Leo«
nardus" bleef hij op hoge prijs stellen.
Oprecht vaderlander en wars van transigeren, moest
hem de rechtsschending door de Duitse bezetting van
ons land in Mei 1940 bitter krenken. Hij protesteerde
moedig. Dat hij niet in gijzeling of hechtenis raakte,
moet wel aan zijn bejaardheid te danken zijn geweest.
De zorgen voor het behoud der scholen, met zovele
offers gesticht, drukten met de dag zwaarder. Wie in
die hachelijke omstandigheden op een verantwoorde»
lijke post hebben gestaan, weten, hoe omzichtig moest
gehandeld worden om door de mazen der talrijke ver«
ordeningen heen te sluipen.
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De meedogenloze oorlog vroeg van Moller een laatste
maar uiterst zwaar offer in het sneuvelen van zijn
enige zoon Mr. Lodewijk Willem Willibrord Maria
Moller, geboren 29 Mei 1911 en als reserve*eerste
luitenant bij het elfde regiment infanterie voor ons volk
en vaderland gevallen in de heldhaftige verdediging
van het vliegveld Valkenburg bij Katwijk aan Zee op
10 Mei 1940. Moller koesterde van die zoon grote
verwachtingen. De kennisgeving van zijn overlijden
eindigde in de berusting: „God geve hem Zijn eeuwige
vreugde voor zijn trouw aan plicht en eer naar Gods
heilige wet."
Ruim een half jaar later werd Moller opgenomen in
het St. Elisabeths Ziekenhuis te Tilburg voor een
ernstige operatie. Nauwelijks vrij van narcosclast.
ontbood hij J. A. A. Van Loon, de secretaris van O.
M.O., bij zich voor de ondertekening van dringende
stukken. De ziekte nam een onverwachte wending.
Gesterkt
door
de
Genademiddelen
der
Kerk
overleed hij 6 December 1940. Na de plechtige Uit»
vaartmis in de parochiekerk van de H. Margarita Maria
escorteerde een lange stoet familieleden, vrienden en
kennissen de diep betreurde naar zijn laatste rustplaats
op het R. K. Kerkhof aan de Bredase weg. Bij de open
groeve werd het woord gevoerd door de heer P. P. J.
A. Van der Putt uit Eindhoven als ondervoorzitter
van O.M.O., die Moller's buitengewone verdiensten voor
het katholiek onderwijs releveerde. Namens de familie
dankte de heer A. C. M. Pillot, Moller's schoonzoon,
bekwaam antiquair en boekhandelaar te Tilburg. Hij
roemde in gevoelige woorden de overledene als echt»
genoot en vader en paste op hem Vondels gezegde toe:
„Hoe heeft men hem ervaren wijs en simpel: een
hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel."
Een waardig monument, ontworpen door zijn zwager
Bourgonjon, siert het graf van de onvermoeide strijder,
die naast zijn zoon nu rust in de vrede Gods, waarnaar
zijn streven zich richtte bij alle handelingen.
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Tilburg wacht nog steeds met de hulde van een monu«
ment voor deze pionier van de Brabantse cultuur, en
aan de Bossche weg ontbreekt nog altijd een Dr. Moller»
laan.
Dr. Möllers belangrijke bibliotheek is ^rotcndeeis
overgegaan naar de R.K. Universiteit van Leuven,
waarvoor ze aangekocht werd door bemiddeling van
„Brabantia Nostra".
Bij de opening van de R.K. Lycea-gebouwen te
'ssHertogenbosch in 1923 werd de rectorskamer ver«
sierd met het levensgrote, door de schilder Pasmans
uitgevoerde portret van Mgr. Cornelius Carolus Prin=
sen (1852—1941), geboren te Aarle=Rixtel en door zijn
veelsoortige werkzaamheden op sociaal terrein als
pastoor van St. Jacob te 's=Hertogenbosch tot eres
burger der stad benoemd. Dr. F. J. M. Van Gils heeft
hem uitstekend belicht in een mooi geïllustreerd
boekje (1941). Daaruit blijkt ook Prinsen's belangrijke
bemoeiingen inzake de totstandkoming van die scholen
tussen de jaren 1916—1927. Bij de financiële opzet vond
Moller in Prinsen zijn krachtigste helper, iemand die
risico's aandurfde evenals Moller, vertrouwend op de
Voorzienigheid. Mgr. Prinsen hield van doorzetten. Op
een Sociale Studiedag te Vught, waar ik een inleiding
hield, bezielde hij de samenkomsten door zijn opwekt
kend woord, dat zonlicht opriep.
Paladijn voor het katholiek onderwijs in zijn ver»
schillende geledingen, geen enkele vergadering verzui»
mend waar profijt voor de katholieke cultuur zich op
enigerlei wijze aftekende, heeft Dr. Petrus Josephus
Maria Van Gils, geboren te Waalwijk 10 Januari 1869.
docent voor klassieke letteren te Rolduc van 1893 tot
1917, nadien Bisschoppelijk Inspecteur van het R. K.
Bijzonder Lager Onderwijs te Roermond, lid van het
Dagelijks Bestuur van het Curatorium der R. K. Leer»
gangen, voorzitter van de Nederlandse R. K. SchooU
raad voor L.O., voor de verwezenlijking van Moller's
onderwijsïidealen zeer veel bijgedragen. Hij deed dit
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door zijn geestdriftig en aanvurend woord en prac:
tische daad. Als een andere St. Franciscus gordde hij
zich de bedelzak om en toog het land door voor morele
en financiële steun en was ook uit eigen vermogen tot
gulle schenkingen bereid.
Als voorzitter van de vereniging „Ons Middelbaar
Onderwijs in Noord»Brabant" was Mr. Frans Teulings
de aangewezen opvolger van Moller. Zijn groot aandeel
in de stichting en uitbouw der Bossche Lycea bracht
hem vroegtijdig met Moller in aanraking. Toen hij in
April 1921 optrad als secretaris van de R. K. Staats;
partij, begon voor hem een politieke werkzaamheid van
vijf en twintig jaren, waarin hij ontzaglijk veel goeds
tot stand mocht brengen in het algemeen belang. Hij
was een grote steun voor de ministers Charles Ruys
de Beerenbrouck, Goseling en Verschuur. Minister
Kolfschoten, die lang en innig met hem samenwerkte,
wijdde hem in „De Opmars" (1946) een fijn gevoeld en
dankbaar woord. Als lid van het Dagelijks Bestuur
van O.M.O. verheugt het mij de laatste jaren van meer
nabij getuige te zijn van de voorbeeldige plichtsbe»
trachting op een moeilijk arbeidsterrein van deze
onbaatzuchtige strijder voor de belangen van Kerk en
Staat, joviaal Brabander in de omgang, sterk mee»
levend in de ontplooiing van de nieuwe krachten, die
het katholieke zuiden van ons land beroeren.
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J. A. Alberdingk Thijm en
Jacques Vrancken

w

ie Thijm's Volks^Almanak doorbladert, zal het
opvallen, hoe wijd vertakt Thijm's relaties zich
uitstrekten. Hij was mild in zijn oordeel over
ontluikend talent en steunde dat graag, naar sommiger
mening soms te grif. Die steun heeft echter de eman=
cipatie der katholieken in haar tempo versneld. Tegen»
woordige critici leggen vaak te sterke nadruk op de
gebreken van litterair werk en weren het middelmatige
als culturele ballast.
Ik heb respect voor Thijm's mildheid bij de beoorde«
ling van volkslectuur. Luister naar wat hij als voorrede
schreef bij de „Schetsen uit Limburg door Tom.
Peypersz", verschenen bij de snelpersdrukkerij van
Antoine Arts te Tilburg. De voorrede is gedateerd:
Amsterdam, Dec. 1882. Ik citeer eruit: „De drie
belangwekkende verhalen getuigen van een frisch en
krachtig talent. Ik heb ook den schrijver dezer schetsen,
voor niet zeer lang geleden, het woord hooren voeren,
en mij verwonderd over het gemak, de zuiverheid, het
vuur en het vernuft, die hem als redenaar eigen
schenen. Hier treedt hij op als verbaler, en ik moet
zeggen, dat zijne geschreven schetsen bij zijne aardige
en leerrijke redevoeringen niet achterstaan. Wij maken
hier ook met eenige ons minder gemeenzame kanten
van het Limburgsche leven kennis, zoowel wat de taal
als de zeden aangaat. Thans, in de hoofdstad van de
provincie verblijvende, zal de schrijver misschien
aanleiding vinden ons ook eens in het schilderachtig
verleden van dat gewest te doen vertoeven, al zouden
we dan de kans loopen dat er nog iets meer dan een
schets van het ons omringend „dagelijksch leven"
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gegeven werd. Ik wensch hem van harte bij voortduring
het Licht van Boven, dat bij iedere rechtmatige kunst»
oefening onontbeerlijk is."
Achter Tom Peypersz schuilt pastoor Jacques L. H.
Vrancken uit Reuver, die voor de volkslectuunuitgaven
„Onze gele boekjes", die omstreeks 1910 bij Bernard
Claessens te Sittard verschenen in grote oplagen, zich
aandiende als „Broeder Pacificus" en „Valuas".
Belangstellend in alles, wat Limburg betrof, was hij
een tijdlang voorzitter en later erelid van het
Provinciaal
Genootschap
voor
Geschiedkundige
Wetenschappen, Taal en Kunst „Limburg", dat het tijds
schrift „Limburg's Jaarboek" verzorgde. Voor de eerste
jaargang (1894) opende Vrancken een rubriek ter
bestudering van de oorsprong van Limburgse woorden
en uitdrukkingen; de latere professor Dr. Jos Schrijnen
schreef over folklore; A. F. Van Beurden, landmeter
van het kadaster te Roermond, die talrijke jaren de
redactie van het tijdschrift voerde, begon zijn genea»
logische bijdragen en schreef een biografie van de zeer
bekwame archivaris Jean Joseph Habets (1829—1893);
H. J. Allard S.J., ook bekend door zijn Vondelstudie,
gaf officiële bescheiden over het Jezuieten^College te
Roermond van 1611 tot 1773; J. M. Janssen, oud«
kolonelsintendant en eerste voorzitter van het Genoot«
schap, deelde iets mede over het „Letterkundig Ge«
nootschap „de Lelie ' te Roermond", in 1855 opgericht
en waarvan lid was Emile Seipgens, van wie twee erg
roman tisch'wekelijke versjes „Miserere" en „Drie
bloemen" zijn overgenomen uit een bloemlezing van
1858. Voor ons is van belang ook, dat pastoor Vrancken
onder pseudoniem „Tom Peypersz" hier zijn Limburgse
Novellen begon met het verhaal „Waarom Oome Klaas
ongehuwd was gebleven."
In zijn „Schetsen uit Limburg' komen de drie
verhalen voor: Renicr de Speelman, Uit het leven van
een Pennelikker, Een mislukt „perfesser". De auteur
laat de Grensdorperschutterij aan ons voorbijtrekken.
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Voorop twee bijldragers, gevolgd door de militaire
stafmuziek, die speelt: „En Adelheid haet soep gekookt,
de ganse week van eine knook. Vooruit, vooruit, voor»
uit Mina, 't is kermis in de stad, ja, ja,! 't Is kermis in
de stad." Dan komt de koning der schutterij met zijn
lijfstaffieren; hij draagt een hoge cylinderhoed met
veelkleurige linten en een krans van kunstbloemen ver=
sierd, en om zijn koninklijke hals een menigte van
zilveren vogels, harten en platen. Zijn koningschap
wordt hem door niemand betwist. Eerlijk toch heeft hij
het verdiend in de eerlijke, openbare wedstrijd, niet
door het hinneken van zijn krijgsros evenals Darius,
niet door een coup d'état zoals Napoleon 111, nog
minder door het eerloos verkrachten van volkenrecht
en plechtig bezworen verdragen zoals een Vittorio
Emmanuele, maar door het afschieten van de vogel
„met de plaat er bij", want dat hoort zo. Vraag me nu
niet, waarom zijne gemalin op de huidige feestdag
minder linten aan hare muts draagt dan op een gewone
Zon« of feestdag. Voor een dag of wat heeft ze, kostte
't haar ook nog zoveel — och, menige koningin moet
zich nog wel meer laten welgevallen — deze haar zo
dierbare kleinodiën moeten afstaan om er de wandel;
stok, schepter van de schutterskoning, mee op te
smukken; de politiek vereist het. Na een dag of twee,
drie, wanneer de kermis voorbij. Zijne Majesteit
wederom „Kobus de Leidekker" geworden is, en hij,
heen en weder kruipend langs uw dak, niet zonder
weemoed terugdenkt aan de vervlogen glorie der even;
eens vervlogen dagen, zal zijne Lijsbeth, de laatste korst
„krentenmik" onder haar altoos hongerig „kleingoedje"
verdelend, en niet zonder bezorgdheid — want de
civiele lijst van de kermis«koning is zelden groot genoeg
om het deficit van hoogstdeszelfs schatkist te stoppen
en een hofhouding kost zoveel! — de dag van morgen
tegemoet blikkend, hare „geschandaleerde" en „ver=
fomfeide" kanten muts in haar voormalige heerlijkheid
herstellen.
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Mijn bestek verbiedt mij meer te citeren. Vrancken
kon schrijven in heel bijzondere en aantrekkelijke vorm
en heeft in zijne schetsen een rijke schat van typische
Limburgse woorden en zegswijzen voor het nageslacht
bewaard.
Wetenschappelijk werk bracht hij in zijn biografie
van Pastoor Jan Willem Brouwers (1898), in mede«
delingen over de Van Enckevoorts en andere bijdragen
in „Limburgs Jaarboek".
Voor de verspreiding van goede volkslectuur maakte
zich bijzonder verdienstelijk Maria Willem Hubert
Hermans, geboren te Sittard 23 Augustus 1868, priester
gewijd te Roermond 1894, kapelaan te Venlo en Mer»
keibeek, pastoor te Valkenburg, waar hij de natuur»
getrouwe mooie Lourdes^grot bouwde met grote finan«
ciële offers, als emeritus overleden te Scharn bij Maas»
triebt 23 December 1939 Met zijn steun bewerkte ik
omstreeks 1910 drie romans uit het Frans en Duits, die
als colportageslectuur gedurende drie winters zeer
ruime verspreiding vonden, dank zij een uitstekende
organisatie; vooral „Strijdende Harten", gericht tegen
het gemengde huwelijk, kon in een oplage van tien
duizend exemplaren verschijnen.
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Buste van Or H H. Knippenberg, geboetseerd door
Theo \ a n Helft te WnnlwijU in 191K

loosde archieven opdeed, danken wij verschillende
historische schetsen, waardevol voor de beschavings?
geschiedenis van Limburg in het algemeen en van
Maastricht in het bijzonder. In zijne „Analectes Lim«
bourgeois" vindt men verhaald over Maastrichtenaars
die Afrika bereisden, over de bibliotheek der Rolducse
abdij, over het bezoek van de Russische czaar Peter de
Grote aan Maastricht in 1717, over Franciscus
Romanus, zeventiende«eeuws bouwmeester en hersteller
van de vermaarde brug, over de St. Servatius^legende,
gepubliceerd in de „Dietsche Warande" en de „Maas»
trichtsche Legenden" in de „Volks^Almanak voor
Nederlandsche Katholieken" (1869). Onder deze rubriek
behandelde hij terloops ook sommige „proverbes et
dictions populaires", zoals de oorsprong van het woord
„Monjouwer" (barbaar, bandiet, schurk) en van het
gezegde „Ge zijt te Ooi nog niet over."
Franquinet was gedurende zes en twintig jaren
bestuurslid van de sociëteit „Momus". Voor het socie»
teitstheater schreef hij komische operetten, zoals „Jonk
bij jonk, en auwt bij auwt" (1861), „'t Kindermaogske"
(kindermeisje), „De politieke Tinnegieter", „De Bloed»
zuugers" (bloedzuigers).
Van zichzelf en andere Momusleden, zoals A. J. Ar»
nould, H. J. Eymael, van 1873 tot 1879 directeur der
Rijks H.B.S. te Venlo, later vermaard door zijn studiën
over Constantijn Huygens, Laurent Polis, W . P . Ruysch,
Trouillard Hanssen, Jos. van Halen, Th. Weustenraad,
verzamelde hij verschillende gedichten in de „Momus«
klanken, oetgegeven bij gelegenheid van de 4 x XI
jaorige Momusjubilei en ten veurdeile van de her«
bouwing van Momustempel" (Mastreecht, Drukkerij
Leiter«Nypels, 1883).
Verder schreef hij talrijke mengeldichten en gelegen«
heidsversjes, waarvan vele gesteld zijn in het Maas«
trichter dialect, dat Franquinet in het dagelijks leven
en in de vertrouwelijke omgang bij voorkeur gebruikte.
Een ruime verzameling hiervan verscheen bij Boosten
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en Stols te Maastricht in 1924 als „Mastreechter Veers«
kas van G. D. L. Franquinet. Inleijing en band»
teikening van E. Franquinet." Zijn aangeboren humor
en scherts wordt nu en dan met weemoed gekleurd,
begrijpelijk voor iemand uit de romantische school.
Franquinet's liefde voor het dialect van zijn vaders
stad blijkt ook uit zijn studiën, getiteld „Proeve over
het Taal^eigen der stad Maastricht", waarvan ik enige
deeltjes onder ogen kreeg. Hij werkte aan de samen«
stelling van een Maastrichts Woordenboek. De copie
ervan is nooit in druk verschenen, maar schijnt wel
geraadpleegd te zijn door latere schrijvers over het
Maastrichtse dialect.
Ook de Noordgermaanse litteratuur had zijn belang«
stelling. In „Het Taaiverbond" publiceerde hij „Grim»
mersdied" en verder „Skaldische liederen" (1845). Een
uitvoerige verhandeling over de „Völo*spä met mytho«
logische en taalkundige noten en voorafgegaan van een
inleiding over de Edda van Soemond den Wijze" ver»
scheen te Antwerpen in 1846. Aan Professor J. David
droeg hij een „Verhandeling over de Gotische litera«
tuur, gevolgd van een vormenleer, een keus van
stukken en een woordenboek" op, in 1846 te Leuven
verschenen. Verder bewerkte hij een dramatisch gedicht
van Ossiaen, getiteld „Comala", blijkbaar uit zijn jeugd.
Hiervan deelde ik een en ander mede in het „Tijdschrift
voor Taal en Letteren" VII (1919), bl. 263—264. Ook
schonk hij aandacht aan Hongaarse, Russische, IJs«
landse en Franse liederen.
Franquinet dichtte zelf soms in het Frans, zoals meer
van zijn gewestgenoten in die tijd. Men denke slechts .
aan André Van Hasselt (1805—1874), aan Charles !
Beltjens uit Sittard (1832—1890) en August Clavareau n
(1787—1864), naar wie in 1905 te Maastricht nog een
Rederijkerskamer genoemd was.
Velen uit de gegoede stand bedienden zich, zelfs in
het huiselijk verkeer, bijna uitsluitend van Frans. Op
visiteskaartjes las men Frans, evenals in aankondigingen
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van geboorte, huwelijk en overlijden, en in advertenties
en bekcndmakinfjen der kranten. Op buitenlandse zang:
wedstrijden werden Limburgse verenigingen meermalen
bekroond voor de keurige uitspraak van de vreemde
taal. De talrijke betrekkingen met België, niet het minst
economische, werkten dat in de hand. Men kan te
Maastricht nog heel wat Franse opschriften aan de
winkels lezen, hetgeen verband houdt met het vrcem»
delingenverkeer. Er hebben altijd vele relaties bestaan
met Visé en Luik. Maastrichtse kinderen bezochten
ook Belgische kostscholen, zoals ingenieursstudiën
werden gedaan in Aken.
Franquinet moet men dankbaar zijn, dat hij, naast de
Franse, ook de Nederlandse taal in zijn historisch en
litterair werk heeft gebezigd. Naast Dr. Michael Smiets
(1830—1885) behoort hij tot de ontplooiers van de
nationale vlag in de talenstrijd. De grote invloed van
Smiets, volgeling van Bilderdijk en vereerder van
Vondel, op zijn tijdgenoten is door het nageslacht niet
voldoende gewaardeerd, hetgeen te wijten is aan zijn
te veel dilettantisch improvisatiewerk.
Het meest bekende gedicht van Franquinet is „De
lindeboum van Kan". In de Verhandelingen van het
TaaL en Letterkundig Congres te Maastricht (1910)
staat een lezing over Franquinet door Mr. L. H. J.
Lamberts Hurrelbrinck, protestants auteur van soms
rauwe Limburgse dorpsnovellen, vooral bekend door
zijn roman over „De Bokkenrijders".
Op 1 Augustus 1915 overleed te Maastricht Joseph
Laurent Hubert Polis, aldaar geboren 11 October 1845.
Zijn naam staat in onverbrekelijk verband met de
ontwikkelingsgeschiedenis van de gezelligheidssocieteit
Momus, de oudste Carnavalsvereniging in Limburg, in
1839 ontstaan naar Rijnlands model, waarschijnlijk
geïnspireerd door het naburige Aken. Polis is er lid
van geweest van 1872 tot 1898, bekleedde de laatste
vijftien jaren het presidium en werd toen ere«voor«
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zitter. Met zijn echtgenote, mevrouw L. Hcnrar, maakte
hij zich bijzonder verdienstelijk bij het liefdadigheidswerk der vereniging, zoals de jaarlijkse St. Nicolaas;
verrassing voor arme kinderen. Momus^Oudemannen«
huis dankt aan hem zijn ontstaan. Als curator van ste^
delijk Gymnasium en Hogere Burgerschool behartigde
hij de belangen van het onderwijs.
De Limburgse Maasvereniging vond in hem een
ijverig voorzitter. Tientallen jaren hebben zeer velen in
Limburg geijverd voor het bevaarbaar maken van de
rivier, die in het najaar noodlottige overstromingen
veroorzaakte, waarbij dorpen als Heugem en Borgharen
onder water kwamen te staan, terwijl de scheepvaart
door kolken en grintvorming, vooral onder de oude
Maasbrug, ernstige belemmering ondervond. De statige
waterstroom van tegenwoordig, door normalisatie en
stuwen geregeld, vormt een schrille tegenstelling met
de bruisende barenjacht van vroeger. In talrijke
brochures en interpellaties bij bevoegde instanties drong
men op verbetering aan. Pas toen omstreeks 1898 de
Limburgse mijnen zich krachtiger begonnen te ontwik»
kelen, besefte men, dat met de Maaskwestic een natio=
naai belang gemoeid was. Een Xedcrlands;Bclgische
commissie werd ingesteld voor nadere bestudering.. Pas
m 1912 verscheen haar rapport. Inmiddels was een
sterke volksactie ingezet door de stichting van de
Maasvereniging in 1908. Het Limburgse bloed begon te
bruisen. Uit die tijd dateert mijn „Maasliedje" op de
wijs van Hubert Cuypers, uit Baexem afkomstig, maar
die door zijn muzikale begaafdheid te Amsterdam en
Utrecht grote naam verwierf. Door de opkomst van
de volkszangbeweging weerklonk het spoedig op ver«
gaderingen en zelfs op de Limburgse Katholiekendag
te Venlo in 1910. De aanvangsstrofe:
Wij willen de stroom, die ons Limburg besproeit,
door plaatsen omzoomd zien, waar nijverheid bloeit,
door rijkdom omgeven en welvaartsgeluk.
De Maas moet haar boei uit, bevrijd van de druk!
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is later door Jan Feith als motto genomen voor zijn
boekje „Met den Maasbuurtspoorweg Nijmegen—
Venlo" (1913).
Laurent Polis interesseerde zich ook voor de gewes«
telijke idiomatiek. Hij schreef versjes en toneelstukjes
in het Maastrichts dialect. In de reeds vermelde bundel
„Momusklanken" (1883) vindt men van hem o.a. een
geestig liedje op het Maastrichter bier, dat aldus
eindigt:
Mastreech! verlaot taan toch ten staar,
en num veurtaon
en beerton met en brouwerskaar
es waopen aon!
In mijn jeugd zat te Maastricht de stille nachtwacht
's winters in blauwe schanslopers en met wollen wanten
in schilderhuisjes bij een potkacheltje te bekomen van
de patrouillegang door de vriesnacht. Het politietoezicht
was erg soepel. Bij familiefeesten, die zich rekten in
de late avonds of nachturen onthaalde men de dienst«
doende agent ook graag op een natje en een aangeklede
boterham. Hij toog dan welgemoed weer op stap door
de stille, schaars verlichte straten, met een fakkel»
sigaar, die al zijn ademkracht eiste, in de mond en
enige goeie dito's van twee of drie cent per stuk op
zak. De dorpswegen bleven onverlicht of werden bij
avond hoogstens beschenen door een op een paal
bevestigde petroleumlamp. Het is mij overkomen, dat
ik bij een noodzakelijke tocht in de prikkeldraad
beklemd raakte van afgebakend weiland langs een smal
pad bij het tippelen naar het stationswachtlokaal, waar
de chef mij gezelschap hield en 's winters, als de trein
wegens sneeuwjacht erg verlaat binnenliep, nog eens
de gedoofde kachel stookte.
Van het Maastrichter stratenbeeld zijn ook sinds
lang verdwenen de zogenaamde „zakkendragcrs". Zij
stonden op de hoeken van bepaalde straten in hun
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werkmansplunje, dribbelden wat heen en weer, bespra«
ken onder elkaar de nieuwtjes, kauwden hun zwarte
pruimtabak, loosden overtollig speeksel op het trottoir
en wachtten geduldig, totdat een of andere bewoner der
buurt hun hulp inriep voor enig sjouwkarwei. Dat ver;
richtten zij stipt en goed, maar zij lieten zich niet meer
dan het nodige commanderen, overtuigd dat hun kijk
op de situatie de enig juiste was. Bij het loon, dat zij
kregen, behoorde als fooi zo mogelijk een glas van het
pittig autochthoon oud bier of een sigaar van twee
cent, toen van behoorlijke kwaliteit. Zij kenden ook
uitstekend de befaamde kroeglopers van de stad. Zagen
zij zo iemand een herberg binnengaan, dan hielden zij
zich in de buurt, wisten contact met hem te krijgen
en ledigden met genoegen een glas op zijn gezondheid.
Het waren meest sterke kerels uit de achterbuurten,
geen verstoorders van de publieke orde, tenzij door
wat onderling concurrentiegekibbel bij oproep tot
werk. Steltenproza was hun vreemd. Hun welbespraakt;
heid hoefde nooit lang te zoeken naar het juiste woord
op de juiste plaats. Zij stonden bekend niet bij hun
familienaam, maar bij hun eigennaam met een of ander
epitheton, dat kostelijk bij hen paste.
Op marktdagen ziet men ook niet meer de honden*
karren, beladen met knorrende zwaarlijvige varkens,
bestemd om geleerd te worden bij huisslacht. De vaak
kleine honden, die zulke vrachtjes moesten vervoeren,
waren beklagenswaardige wezens. Als de stuntelige
begeleider onachtzaam de ijzeren handvat van het kar;
retje niet sterk genoeg naar beneden gedrukt hield
terzijde van het trekdier, zweefde dit, bekneld door
buikriemen, de lucht in, en als dan het varken naar
achteren geschoven was, kwam er heel wat hocus;
pocus aan te pas om alles weer in evenwicht te
brengen.
Hier en daar peddelde een moedige sportmaniak op
een monsterachtige bicycle met heel hoog voorwiel je
voorbij. Bij een wedstrijd op het Vrijthof te Maastricht
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moesten de deelnemers op z o n vehikel een bruggetje
over een aangelegde vijver passeren. De driewielers,
die spoedig versehenen, werden wel bereden door oude
heren, waarbij de bomen langs de weg het soms zwaar
te verantwoorden kregen.
Jacobus Hubertus Fransscn (1856—1937) maakte de
eerste hoge fietsen, waar toen nog kabeltouwen in plaats
van gummibanden werden opgelegd, pedaalblokken uil
beenderen werden gedraaid, de ruwe delen werden
blank geschuurd in plaats van vernikkeld of geëmailleerd. Met zo'n rijwiel bracht hij zijn geboorteplaats
Tegelen in bewondering. Maar daarbij liet hij het niet.
Als grondlegger van de Firma Jac. Franssen en Zonen
te Venlo fabriceerde hij later de Valuas=tweewielers
met luchtbanden, die tot in Indië en China bekend
werden.
In de wielersport onderscheidden zich 1 larie Meijers
en Mathieu Cordang na Johan Huysser en Chrétien
Baillieux.
Cordang (1869—1942) vestigde in 1897 te Londen een
wereldrecord door het afleggen van 991.651 kilometers
in 24 uur, gevolgd door een baanrecord van 1030.110
kilometers in dezelfde tijd. In 1900 won hij de „Bol
d o r " met 956.775 K.M. in een etmaal. Hij wist geld te
besparen, zorgde uitstekend voor zijn bejaarde moe=
der en begon na zijn huwelijk met Maria Konings te
Swalmen een automobielzaak. Op het gedachtenis»
plaatje bij zijn sterven lees ik: „Het veilige stuur van
het geloof zijner vaderen hield hij met vaste hand en
hij raakte den goeden koers niet kwijt. Zoo kon hij
den dood zonder eenige vrees tegemoet zien en zeggen:
„Ik ben bereid voor de groote reis."
Harie Meijers was tussen 1895—1900 en 1902—1904
jarenlang kampioen van Nederland op de korte baan.
Ook hij genoot internationale beroemdheid, dong mee
in Amerika, België, Engeland, Frankrijk, Zweden en
Zwitserland. De Grand Prix van Parijs in 1900 bezorgde
hem een prijs van 15000 francs, voor die tijd een enorme
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som. Later nam hij de distillecrderij van zijn vader te
Maastricht over en zegde de sport vaarwel.
De mooie wiclersportbaan te Amby bleef slechts
enige jaren in trek. Ze lag wat te ver van de stad en
kostte te veel aan onderhoud.
Gaan kijken naar de oefeningen van de handboog*
schutterij „St. Sebastianus" op de weg naar Scharn,
toen nog maar schaars bebouwd, vormde voor de Maas»
trichter jeugd een prettige ontspanning.
Zoals het kegelen in Zuid«Limburg bood het beugelen
in NoordïLimburg gelegenheid tot gezelligheid onder
het genot van een frisse dronk. Door de vele plaatse»
lijke brouwerijen was er veel meer variatie in bier dan
tegenwoordig. De ouderwetse brouwersknechten waren
vaak robuuste kerels, een bezienswaardigheid, als zij
uitreden op de zware vrachtwagens, met struise paarden
bespannen.
Op de binnenplaats van zo'n brouwerij liet men wel
eens het das=bijten toe, evenals de hanengevechten, die
veelvuldig plaatsvonden, een wreed vermaak. Om»
streeks November werd jacht gemaakt op Grimbeert.
's Avonds laat toog men uit met daarvoor gedresseerde
doggen, tangen om het dier te bemachtigen en zakken
om het in te bergen. De ongezellige maar erg op zindc»
lijkheid gestelde knul verliet dan bij bepaalde weers«
gesteldheid zijn hol in het donkere bos nog wel eens
of werd er uit opgejaagd. Gevangen sloot men hem in
een vat. De volgende morgen kantelde men dit op een
omsloten binnenplaats en liet de honden op hem los.
De in het nauw gedreven das zette zich dan met zijn
rug schrap tegen een muur om zijn leven zo duui
mogelijk te verkopen. Met zijn scherpe nagels sloeg hij
vinnig naar zijn aanranders, waarbij de aanvallende
opgehitste hond soms bloedige kwetsuren bekwam. Was
het getergde dier tenslotte bezweken, dan ontdeed
men het van zijn vet, dat voor verschillende doeleinden
gebruikt werd. Deze dierenkwelling is thans gelukkig
door de Wet verboden.
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De beoefenaars van de hengelsport peurden geduldig
langs de Maas. In mijn jeugd kwamen des Zaterdags
's avonds Waalse vissers vrij geregeld naar Maastricht.
In de winkels kochten zij eetwaar, in de herbergen
verschalkten zij bier en borrels, in de voornacht sliepen
zij bij de Maas in het mals gras onder de sterrenlucht,
in de nanacht bestaarden zij lijdzaam de dobber op het
water, 's Zondags 's middags flaneerden zij door de
stad met lege of gevulde bennen, genoten van het
zware Maastrichter bier en de onvervalste Schiedam»
mer, en keerden dan huiswaarts.

Marie Koenen en Maria Viola

H

oewel geboren te 's*Hertogenbosch 19 Januari 1879,
behoort Marie Koenen door haar jarenlang vers
blijf en werk tot de Limburgse letterkundigen.
Vóór haar tweede levensjaar kwam zij al te Maastricht.
Haar vader M. J. Koenen werd hier leraar in de Nederlandse taal aan de Rijks Normaalschool, die zijn
dochter, bij gemis van een andere school voor voort«
gezet onderwijs aan meisjes ter plaatse, na haar veer«
tiende jaar ook bezocht. Vader Koenen schreef ver«
schillende schoolboeken en publiceerde zijn „Verkla«
rend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal", dat
hij bijwerkte, totdat midden tussen de drukproeven de
ziekte hem overviel, die op 2 Augustus 1920 zijn leven
afsloot. Hij was een vriendelijk en innemend man. Ik
bezocht hem wel eens, toen de familie aan de St. Hub er«
tuslaan woonde bij de Kommen, het exercitietcrrcin
van de soldaten, destijds nog vrije natuur. Zijn Joc'iter
beredderde 's morgens het huishouden eo kon zich
's middags wijden aan lectuur en schrijven. Haar
eerste openlijk werk, openlijk tegen wil en dank naar
eigen getuigenis, was een „Kinder«cantate" bij de
kroning van koningin Wilhelmina in 1898, spoedig
gevolgd door haar eerste verhalen in de Katholieke
Illustratie onder de schuilnaam „Anne van Zuyden."
Naar aanleiding hiervan vroeg Maria Viola haar mede»
werking voor de periodiek „Van Onzen Tijd". In de
eerste jaargang van dit tijdschrift (1900) verscheen
haar proza^schets „Stadshoekje", een mooi vertolkte
impressie van de sfeer der verweerde Sint«Servaaskerk
en van het klooster in haar schaduw, die, zoals zij eens
zelf schreef, met de diepe klank harer torenklokken
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ook viel over het witommuurdc tuintje van bijna drie
eeuwen, waar zij van haar zesde tot haar vijftiende
jaar het spel van haar kinderverbeeldingen mocht
spelen, het liefst heel alleen. Enthousiast begroette zij
„het edele nieuwe tijdschrift, dat tot haar allergrootste
verbazing een strijd van voor:en»tegen wakker riep.
Alsof het er niet natuurlijk en noodwendig zijn moest,
zooals het licht van eiken nieuwen dag."
Door de persoonlijke kennismaking met Maria Viola
die ik met haar eens op een MariasCongres ontmoette,
kwam Marie Koenen uit de vereenzaming, waarin zij
reeds zovele jaren met haar werk geleefd had, in de
wijde wereld van literatuur en kunst. Na de „Sint
Marcoensberg" schreef zij, in een tasten naar het teerste
en diepste der ziel, het verhaal „De dorre rank", afgedrukt in de negende jaargang van „Van Onzen Tijd".
Zij heeft dit werk nooit als boek uitgegeven en schreef
erover in „De Nieuwe Eeuw" (25 Januari 1923):
„Ik schroom nu nog het te herlezen, al zou ik het
zeker heel anders zien als in die eerste jaren er na.
Met zooveel pijn werd het geschreven. Over zijn literaire
waarde kon ik zelf niet oordeelen, maar al schrijvende
wist ik bewust, dat zóó katholieke literatuur toch niet
zijn mocht, en ook dat een waarachtige uiting een
scheppend werker toch een gevoel van verlossing moet
geven en niet deze almeer benauwende beklemming.
Eerst nu besef ik, dat „De dorre rank" een levens»
periode afsluit, en dat mijn scheppingskracht zeker met
deze „dorre rank" voorgoed zou zijn verdord, als de
drang naar zelfredding me niet had doen grijpen naar
juist het tegenovergestelde van deze brekensbrozc
verschijning."
Om haar innerlijke vreugde te herwinnen, dichtte
Marie Koenen nu kinderrijmen en volksliedjes en begon
zij zich te verdiepen in balladen en legenden, in volks»
en kinderverhalen. Zo keerde zij terug naar de oerbron
der poëzie. Zij verliet de „ivoren toren". Haar werk
moest niet een kunst voor enkelen zijn, maar voor de
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gemeenschap. Zij wilde intussen haar taal en stijl
sterken en begon aan de vertaling van Flaubert's „Trois
Contes", waarvan „St. Juliaan de Gastvrije"' en „Hero»
dias" verschenen in „Van Onzen Tijd". Die arbeid heeft
vele maanden, over verschillende jaren, van haar
gevergd. De vertaling is als boek verschenen in de
„Witte Bibliotheek" van Paul Brand. Pas jaren later
bemerkte zij, dat ook een andere auteur die stukken
vertaald had; niettemin kreeg zij daarover een smade»
lijke aanval in de nq,utrale pers te verduren, waarbij
men op groteske wijze haar ook verweet, dat zij in een
van de verhalen één zinnetje en twee woorden uit
morele overweging had weggelaten. Pietluttig gedoe,
waarmee de opkomende katholieke literatuur moest
neergedrukt worden.
Tijdens of na de Flaubertsvertalingen ontstonden de
meeste van de „Sproken en Legenden", in 1916 gebun»
deld. De schrijfster kreeg een waarderende kritiek
zelfs van Carel Scharten. Zelf beschouwde zij het ver»
haal over de „Zonnekroon' als de volledigste uiting
van haar herleefde en ook weer rusteloos zoekende
verbeeldings: en werkkracht. Terwijl zij hierin zich
verdiepte, ontwaakte in haar de droom over die andere
zoeker „Parcival", waarover zij in 1920 een mooi
verhaal publiceren zou.
Intussen schreef zij voor het toen zo frisse kindere
tijdschrift „Roomsche Jeugd", waarin ik in 1912 de
„Avonturen van Houten Klaas" met succes publiceerde
op aanwijzing van de redacteur^paedagoog J. J. Ver=
beeten, later hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs,
haar eerste bijbelverhaal, dat aanleiding werd tot het
Tobiasïverhaal, een van de laatste meer omvangrijke
bijdragen van Marie Koenen aan „Van Onzen Tijd".
Zij voelde er zich met haar werk steeds minder thuis,
sinds Maria Viola ervan vervreemdde.
In deze tijd bewerkte zij „Heynrick van Veldeke's
Sint Servatius legende", met een inleidend woord van
Dr. H. J. E. Endepols in 1912 verschenen. Drs. Jos.
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Notermans publiceerde een nieuwe proza^bewerking in
1948 bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart. Tegelijk
schreef zij het bundeltje „Van Wenschen en Wonderen"
en ontstond „De Redder", het grote bijbelverhaal,
waarvoor de Maastrichtse schilder Robert Graafland
een reeks mooie illustraties tekende.
Toen de uitgave van „Roomsche Jeugd' met een
nieuwe redactie en een andere uitgever haar niet meer
beviel, stichtte Marie Koenen met Phemia Molkenboer
een nieuw weekblad voor jongere katholieken „Jong
Leven" en schreef hiervoor verzen en verhalen. Het
tijdschrift beleefde slechts drie jaargangen, maar dat
was nog veel in de moeitevolle en dure oorlogstijd
tussen 1914 en 1918.
Een oproep om medewerking aan het nieuwe tijd=
schrift „De Beiaard" beantwoordde zij met inzending
van de eerste hoofdstukken van haar „Parcival".
Gerard Brom, de redacteur=secretaris, zond ze haar
terug met een straffe veroordeling, dat zij beter kon
leveren dan zulke „herfstdraden". Toen schreef zij,
denkend aan haar inmiddels gestorven moeder, de
eerste hoofdstukken van „De Moeder". Dit Limburgse
verhaal trof samen met de Limburgse liederen van
Felix Rutten. Gerard Brom gaf ook de stoot tot het
schrijven van „De Wilde Jager", een katholieke tegen»
hanger van „Het Huis Lauernesse" van mevrouw Bos»
boom»Toussaint. Meer verfijnde karaktertekening valt
te prijzen in haar roman „De Andere".
Na haar huwelijk met Dr. Felix Rutten bewoonde
het echtpaar een landhuis te Geulle op de Snijdersberg.
Hier kon de schrijfster rustig studeren, en zo verscheen
tussen 1921 en 1924 een roman in drie delen, getiteld
„Koninkje", behandelend de opkomst van het christen«
dom onder de Merovingische vorsten. Het eerste deel
is wel het best geslaagd. Men kan er hetzelfde van
zeggen als van Stijn Streuvels' boek over „Genoveva
van Brabant"; de cultuurhistorische waarde overtreft
de litteraire. Men moet Marie Koenen bewonderen
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ook om de uitgebreide studie, nodig om een dergelijk
werk te voltooien.
Van haar verder oeuvre vermeld ik nog slechts de
„Bretonsche Legenden" (1927), verhalen uit het wondere
land van Bretagne met zijn bevolking, die met de Lim»
burgse gemeen heeft het stiUvrome in de ochtend, het
luidruchtig(feestende in de avond bij dans en muziek.
Rijk materiaal uit de historie en de legenden van
Limburg verzamelde zij in „Wat was en werd" (1928).
Haar „Egmondverhalen" (1937) met wat te kunstmatige
dialoog tekenen belangrijke momenten uit ons nationaal
bestaan.
Voor mijn smaak zijn haar beste verhalen „De
Moeder" (1917), „De korrel in de Voor" (1941) en „Het
wassende graan" (1947).
Haar gedichten, gebundeld in „De Wegen" (1916) en
„Verzen" (1923), deden Jan J. Zeldenthuis schrijven
in „Onze Eeuw" (November 1924): „Marie Koenen
luistert naar het eigen hart, naar de ontroering, die
van God tot mensch komt door heelal, natuur en
devotie
Geen gezochte rijmen, maar ook geen
plotselinge in het licht parelende beeldspraak; geen
drift van groote hartstochtelijkheid, en ook geen diep
doorzongen melodie vol teederheid. Neen, het is bijna
al te eenvoudig dit voorzichtig, maar toch zuiver
zingen van Marie Koenen. Haar geluid verleidt even
om gladjesïweg over de verzen heen te lezen, maar
dan komt toch weer dat zoo menschelijke in den onder«
stroom der gedichten, dat bekoort en ontroert."
Marie Koenen en Jacques Schreurs in zijn „Kroniek
eener Parochie" en „Mijn moeder Elisabeth" hebben het
denken en gevoelen van de Limburgse bevolking vast»
gelegd in enige gestalten, die tot het nageslacht zullen
blijven spreken.
Mathias Kemp gaf in sommige verhalen ook verdien«
stelijke milieusschildering, evenals Mr. Frans Erens ons
een voortreffelijk beeld van het ouderwetse Heerlens
leven naliet in zijn „Vervlogen jaren" (1938), naast M.
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G. H. Kessels in zijn „Kermis. Een Limburgsche
schets" (1922) en zijn dialectisch verhaal over de boer
„Cobus van Heerlen in de slag bij Waterloo", waarin
de uitbundigheid, de humor en bravour van de Zuid=
Limburger zo raak zijn getekend.
Toen een al te snelle aanwas der aan het gewest
vreemde bevolking het eigenlijke Limburgse leven
bedreigde, nam Mathias Kemp de redactie op zich van
een nieuw tijdschrift, waarvan de eerste aflevering 24
April 1920 verscheen als „Limburgsch Leven. Algemeen
Limburgsch Weekblad". Hij beoogde daarmee „het
samenbrengen van de talrijke goede Limburgsche
krachten en het brengen van den rijkdom der geestelijke
gaven van intellectueel Limburg in de grootere kringen
der Limburgsche bevolking." Hij heeft later het tijds
schrift „De Nedermaas", door Alfons Olterdissen
(1856—1923) gesticht en na diens dood enige jaren over«
genomen door Dr. Dominique Sassen, tot een mooie
hoogte opgevoerd, innerlijk en uiterlijk keurig verzorgd.
Dominique Sassen was oud^student van Leuven. Hij
stelde vooral belang in genealogie en heeft daaraan
zijn doctorstitel honoris causa in Frankrijk te danken
gehad. Als boekenvriend beschikte hij over merkwaardige werken, door familierelaties deels verkregen. In
„De Nedermaas" publiceerde hij verschillende biografieën van bekende Limburgers. Geheel passend in de
gemoedelijkheidssfeer van het vroegere Maastricht,
behoorde hij tot de vriendenkring van Fons Olterdissen
en leverde zijn bijdragen voor de samenstelling van de
komieke operetten, zoals „De Kaptein van Köpenick",
waarvan de stof verzameld werd in gezellige bijeen»
komsten, merendeels belegd in het restaurant „Achter
de Comedie". Ieder bracht zijn vondsten belangeloos
aan, want het ging niet om litteraire roem maar om de
pret van de leuke inval, waarmee een daverende lach
kon gewekt worden bij de opvoeringen, waarvan de
opbrengst merendeels ten goede kwam aan de armen
der stad. Die vriendenclub zorgde ook voor grappig»
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heid bij de carnaval en voor artistiek moois bij de
historisehe optochten. Als bijdrage tot de psychologie
der humoristen zou kunnen dienen, dat zowel het
leven van Olterdissen als dat van Sassen bij lange geen
samenstrengeling van rozen was. Sassen schrcct ook
veel voor „De Maasbode" als Dr. D. S. Hij is vrij jong
zijn vriend Fons nagestapt in de eeuwigheid.
Intiem bevriend met Olterdissen was ook Alphonsc
Marie Hubert Tuinstra, te Maastricht geboren in 1897,
leraar in het Nederlands bij het middelbaar onderwijs,
thans directeur van een Handelsschool in zijn geboorte«
plaats. In 1948 organiseerde hij een tentoonstelling van
het werk van Olterdissen, waarbij ook diens schilder«
werk betrokken werd. Behalve „De Ziel van Limburg"
(1932) pubUceerde hij „Sint«Servaaslcgcnden" (1934),
waarin mooie verhalen, en „Het Boek der Wonderen
van Sint Servaas" (1937). Voor de Heiligdomsvaart te
Maastricht in 1948 maakte hij zich mede zeer verdien«
stelijk.
De dichter«priester Chrétien Mertz (1883—1931), die
waarschijnlijk veel bijdroeg tot de overgang van Fons
Olterdissen tot het katholicisme, bracht Maastricht in
verrukking door zijn kijkspelen over St. Servaas en St.
Lambertus.

4«
4

Enkele andere
Limburgse letterkundigen

P

ierre Franssen, geboren te Tegelen in 1884, woont
sinds 1898 te Venlo. Hij bezocht het Pro<Gym=
nasium aldaar en kwam toen in de rijwielhandel
van zijn vader. De zich steeds uitbreidende zaak, die hij
in familieverband dreef, weerhield hem niet zich te
wijden aan muziek en letterkunde. Autodidact hield hij
zich op de achtergrond, al trok zijn werk spoedig de
aandacht in Limburg. Hij schreef verslagen over muziek
en toneel voor de pers en werkte ijverig mede in muzi=
kale en andere culturele verenigingen. Nu en dan
verschenen ook gedichten van hem in tijdschriften en
werden er in bloemlezingen opgenomen. Een gedeelte
van zijn jeugdwerk is gebundeld in „Liedjes en Verzen"
(Venlo, z.j.). Het overgevoelige, dat zijn eerste verzen
schaadde, is geheel geweken. Vooral de natuur in haar
wisselende tinten geeft hem stof tot mijmering en
bepeinzing. Het „Keurboek der Vlamingen" (1912) prees
hem als natuurdichter, die zich „wanneer hij het heeft
over den weemoed der dingen meer mystisch dan
naturalistisch dichter toont." Hij behoorde indertijd met
Mathias Kemp tot de eersten in Limburg, die het
geluid der jongeren deden opklinken in de literatuur.
De geneigdheid tot zelfinkeer van de Noordlimburgse
volksaard kenmerkt hem, zoals de Zuidlimburgse
kleurige geestdrift eigen is aan de poëzie van Broedei'
Edgard, kloosternaam van Hubertus Godefridus Heij=
nen, geboren te Maastricht 26 Februari 1882 en aldaar
toegetreden tot de Congregatie der Eerwaarde Broeders
van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Op
verschillende plaatsen werkzaam als hoofd der school
en later als leraar Nederlands M O . publiceerde hij veel
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in de jeugdtijdschriften „Roomsche Jeugd" en „Mei",
Aerder in „Van Onzen Tijd", „Opgang" en „Roeping'.
Onder het pseudoniem „Hein Meeuwise", verscheen zijn
bundel gelegenheidsversjes „Van Harte", en een boekje
met kindergedichten „Rijmpjes en Lijmpjes". Zijn latere
werkzaamheid als bibliothecaris van de kloosterbiblio»
theek zijner Congregatie te Maastricht bracht hem tot
het schrijven van bibliografische studiën, zoals van de
Nederlandse vertalingen van P. Abraham a S. Clara.
Zijn „Gedichten", waarvan een eerste bundel ver«
scheen te Maastricht in 1940, zijn melodieus en plastisch,
helder van taal en gevoelig van toon. Zij verdienen
alleszins ruimere bekendheid dan wat ervan is opgeno»
men in enkele bloemlezingen, en sommige van zijn
guitige en zonnige liedjes zouden zich uitstekend lenen
voor zang. Bijzonder fraai uitgegeven is zijn „Zilver»
schoon. Een losse krans van sonnetten, den Zeereer«
waarden Broeder Christinus, Algemeen Overste, op het
zilveren feest van zijn H. Professie aangeboden door
B. E." (Maastricht, 21 November) (1937).
Mathias Kemp maakte als dichter een rijker ontwik«
keling door. Trillend leven, soms doorgloeid van sterke
bewogenheid, beeldt hij in de weelderige kleuren van
een fantasie, die naar het exotische en wonderbaar»
lijke neigt. Angstvallig weert hij het traditionele en
bindt zich aan geen enkele groep in de evoluerende
literatuur.
Zijn vier jaren oudere broer Pierre Kemp bezorgde
een uitvoerig Limburgs Sagenbock (1925). De sfeer van
de droom bleef hem aantrekken. J. Van Well S. J.
sprak reeds in de inleiding van zijn eerste dichtbundel
„Het Wondere Lied" (1914) van een ontdekt „ras»echt
dichtertalent met breeden en diepen aanleg". En Felix
Rutten verwelkomde hem met de poëtische uitroep:
„Gij zeilt op maanlichtrag door 't duister van den
langen tijd; wit licht bevlagt uw stag en droom van
eeuwigheid". Echte waardering vond hij slechts in zeer
beperkte kring, totdat in jongeren^periodieken, zoals
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„De Gemeenschap", eigenaardige korte versjes ver=
schenen, door hem verzameld in de drie bundels:
Stabielen en Passanten (1934), Fugitieven en Constant
ten (1938), Transitieven en Immobielen (1940). Hier»
mee stond de dichter opeens in de belangstelling van
heel litterair Nederland. Anthonie Donker roemde de
verzen als „zoo primitief en volmaakt als middeleeuw»
sehe miniaturen, en even diep van kleuren, onovertref»
baar subtiel, in den dubbelen zin van fijn en listig."
Hij sprak van „verzen die even onmerkbaar trillen als
bloemen in den wind, van een tooverachtige tastbaar»
heid, bedrieglijk överwerkelijk, als gemaakt van aarde
en lucht en stilte en licht". Het sensitivisme van
Herman Gorter herleefde in een zeer bijzondere aan*
voeling van de natuur, een kinderlijke naïveteit die in
alles een paradijselijk restant ontdekt.
Jacques Schreurs schreef vele zangerige liedjes, die
hem spoedig populair maakten. „Al te vaardig in het
rijmen", verweet men hem. Hij leek hierdoor ontmoe»
digd en zweeg enige jaren. Toen verscheen in 1932 zijn
gemeenschapsspel „Omnis Terra", voor het eerst opge»
voerd op de Grote Markt van zijn geboorteplaats
" Sittard, mooi uitgegeven met bandversiering van Charles
Eyck. De kritiek prees treffende gedeelten erin. In
1933 voerden leden van de studentenvereniging „St.
Thomas Aquinas" in de stadsschouwburg te Amster»
dam zijn spel „De Hemelsche Twistappel" op, een
lyrisch'dramatische meditatie over de H. Lidwina van
Schiedam. Vlot volgden nu toneelspelen en diehtbun»
dels van zijn hand. Voor mij is zijn bundel „Nis en
Nimbus" mee van het aantrekkelijkste dat hij publi»
ceerde; de bundel, verlucht door Charles Eyck, Joep
Nicolas, Otto van Rees en Lambert Simon, schonk een
herleving van het geestelijke lied der middeleeuwen in
naïeve vroomheid en eenvoud; hij betekende een keer»
punt in Schreurs' litteraire productie; hij had de volks»
ziel begrepen en aangevoeld. Het middeleeuwse Wa»
genspel poogde hij weer in ere te brengen door „De
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Piëta", door hem zelf genoemd „een mysteriespel van
droom en gelijkenis"; hij schreef het op verzoek van
Mgr. Dr. G. Lemmens, bisschop van Roermond, ter
verbreiding en verdieping van de Maria-verering.
Hoewel de inhoud vol afwisseling is, zijn realiteit en
allegorie te zonderling vermengd, om het onverdeeld
te kunnen roemen: de dichterlijke tekst staat de
karaktertekening soms in de weg. De bloemlezing
„Sterren en Dauw" (1935), uit Schreurs' verzen samen«
gesteld en ingeleid door Bernard Verhoeven, met band»
versiering en illustraties van Lambert Simon en gete*
kend portret van de dichter door Albert Verschuuren,
toont ons de rijke nuancering van Schreurs' dichterlijk
talent.
Te Maastricht overleed 7 Augustus 1946 Mr. Ed»
mundus Jacobus Hubertus Jaspar, oud=kantonrechter
in de provinciale hoofdstad, waar hij 17 October 1872
geboren werd. Na gymnasiale studie in zijn geboorte»
plaats studeerde hij aan de Universiteit te Amsterdam
en promoveerde op een dissertatie over de „Bewijs»
kracht der gerechtelijke bekentenis in een later geding."
Maastrichtenaar in merg en been, schreef hij reeds
als jongeman in het dialect der stad, hem dierbaar
bovenal, wier geschiedenis hij kende in finesses. Jaspar
was een nobel man, aristocraat van geest en democraat
in de beste zin des woords, in populariteit de evenknie
van wijlen Alfons Olterdissen, wiens „Prozawerken"
hij verzamelde en uitgaf en voorzag van een woorden*
lijst. Wat Olterdissen deed voor de uitbeelding van
het Maastrichter volksleven uit het laatst der negen»
tiende eeuw, completeerde Jaspar op waardige wijze
in zijn mooi werk „Kint geer eur stad?" Deze schetsen
waren eerst verschenen in de „St. Servatius»klok", een
godsdienstig weekblad. Hierin staan historie en bescha»
vingsbloei van het oude Triebt beschreven in melo«
dieus en plastisch taaieigen. Kon het anders, of deze
rechtgeaarde zoon van de St. Servaasveste moest zich
ook een krachtige voorvechter tonen voor het behoud
53

van het geloof der Moederkerk in Limburg.
Als kantonrechter was Jaspar jaren lang in de gele=
genheid het zuidlimburgse volk te leren kennen in zijn
goede hoedanigheden en zwakheden. In zijn voore
drachten voor allerlei kringen bleek, hoc hij zich die
kennis had ten nutte gemaakt, over welke dialectische
schatten hij beschikte. Zo moest hij wel de aangewezen
leider zijn en blijven van de vereniging „Veldeke", die
ijvert voor het behoud der Limburgse streektalen.
„Oranje en Maastricht", dat hij uitgaf in samen«
werking met Dr. J. Endepols, getuigt van Jaspar's
geestdriftige vaderlandsliefde. Zijn bundel „Bonte
Blomme" (1921, 2e druk 1928) bevat verzen, die behoren
tot de mooiste in het Maastrichter idioom. De dichter
bezingt het mooie landschap in zijn verschillende
aspecten, leidt ons binnen in de vertrouwelijkheid van
het huiselijk leven, geniet van de devote stemming en
liturgische pracht der openbare processies, verlustigt
zich in de humor van markante gebeurtenissen.
Als gecommitteerde bij eindexamens toonde Jaspar
zijn interesse voor het onderwijs, en het verheugde
hem uitzonderlijk daarbij Limburgers als leraren elders
aan te treffen. Dat zijn plan voor de uitgave van een
woordenboek der Maastrichter streektaal, waarvoor hij
over z o n rijk materiaal beschikte, niet verwezenlijkt
werd, moet hem wel erg gespeten hebben.
De „Limburgse Federatie van Verenigingen voor
Vreemdelingenverkeer" vond in hem een ijverig voor;
zitter. In haar tijdschrift „Ons Limburg" (October
1946) wijdde ik hem een In^Memoriamsgedicht.
Een van de ijverigste medewerkers aan het tijdschrift
„Veldeke" is de Maastrichtenaar Harie Loontjens, in
de plaatselijke pers vooral bekend door zijn „Brieven
van Nikkelake". Ik beschouw hem als de meest pro»
ductieve en rijkst«begaafde der Maastrichter dialect»
schrijvers. Zowel in proza als in poëzie blijkt zijn uit«
zonderlijk talent. Hij bundelde o.a. „Vief Kcersver»
tèllinge in 't Mastreechs" (1944) en typeerde het mid»
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denstandslevcn uitstekend in zijn „Wieker lui" (1946),
verschenen met een leerzame inleiding van Dr. Winand
Roukens. Loontjens heeft het zelfs aangedurfd om de
middeleeuwse moraliteit „Elckerlyc" in het Maastrichts
te bewerken als „De Spieghel vaan Zaoligheid vaan
Ederein" (1946). Op zijn verzoek schreef ik een voor»
woord hierbij en wees erop, hoe deze bewerking vrij
bleef van pralende vormfranjc en de sfeer van naïeve
vroomheid van het origineel behield. Zijn berijmde
vertolking getuigt van begrip en aanvoeling van het
middelnederlandse stuk. De dialectliteratuur van
Maastricht is erdoor verrijkt met een kostbaar werk.
Thans directeur van het Rijksmuseum voor Volks»
kunde te Arnhem, heeft Dr. Win. Roukens van October
1938 tot October 1948 gefungeerd als hoofdredacteur
van „Veldeke" en daarin verschillende wetenschappen
lijke bijdragen over dialect en heemkunde gepubliceerd.
Onverdroten werkzaam, zet hij de arbeid van wijlen
Prof. Schrijnen voort.
Als merkwaardige publicaties over vroegere sociale
toestanden in de arbeiderswereld te Maastricht wijs ik
op de uitgave van „Sjengske" en „Sjeng" (1945) door
Sjesco Orenz, pseudoniem van Bèr Hollewijn, naar mij
is meegedeeld; het eerste lijkt mij beter geslaagd dan
het tweede. Het kiezen van zulke uitzonderlijke pseu»
doniemcn is een eigenaardigheid van jongere Limbur»
gers. P. J. H. Vermeeren heet als auteur Pierre van
Valkenhoff; Joseph Nicolas Gabriel Marie Antoine
Viegen noemt zich Ilja Destinow; Leo CorneHs Willem
Laugs publiceert als Paul Haimon; Leonardas Gerar»
dus Maria Snackers als Loe Maas; F. A. Brunklaus als
Frans van Oldenburg Ermke. Ik schrijf hier geen over»
zicht van Limburgers in de Nederlandse Letterkunde
en kan dus over hen allen niet uitweiden, hoezeer ik
sommiger werk waardeer, evenals dat van auteurs van
Limburgse historische romans, zoals „Ketters aan de
poort" van Pauline Plantenberg^Marrcs.
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Picter van der Meer en
„De Nieuwe E e u w "

P

ieter van tier Meer de Walcheren, in 1880 te Utrecht
geboren, behoorde een poos tot de leerlingen van
het Gemeentelijk Gymnasium te Maastricht. Dit
stond omstreeks 1892 onder het rectoraat van Dr. J. M.
A. Van Oppen, met als conrector Dr. P. V. Sormani,
uit Boxmeer afkomstig, sinds 1923 lector in de Griekse
philosofie aan de R. K. Universiteit te Nijmegen. Als
„Hollander" en door zijn sportieve kleding trok Pieter
onder ons de aandacht. Ik ontmoette hem pas weer in
1921 als redacteur van „De Nieuwe Eeuw" voor de
lubriek „Kunst en Letteren". Zijn verering voor de
Franse auteur Léon Bloy, aan wie Van der Meer voor
zijn overgang naar het katholicisme veel te danken had,
en de felle wijze, waarop hij tegen alle middelmatig»
heid in kunstuiting ijverde, riepen een nieuwe geest
wakker onder de jongeren. In heldere, van strijdlust
blakende taal keerde hij zich tegen de „fraaie woord«
cultuur". De kunst moest een weerspiegeling zijn van
zielsbewogenheid en de gemeenschap dienen in haar
opgang naar God. De Benedictijnen en Karthuizers in
hun geestelijke afzondering boeiden hem bijzonder. Hij
schetste op voortreffelijke wijze hun claustraal leven in
een biografie van de H. Benedictus en „Het witte
Paradijs" (1929).
Tijdens zijn verblijf te Helmond stond Van der Meer
slechts een bescheiden houten noodwoning ten dienste.
Het fraaie borduurwerk van zijn vrouw en een kleine
bibliotheek, waarin de uitgave van de „Acta Sanctorum"
in mooie bandjes opviel, overtuigden je bij een vrome
kunstenaarsfamilie te vertoeven. Pieter toonde mij enige
handschriften van Bloy, zorgvuldig verpakt bewaard, en
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lichtte de betekenis ervan voor hem toe met de hem
eigen geestdrift. Hij en zijn vrouw woonden 's morgens
om half acht de H. Mis bij en communiceerden in de
Onze Lieve Vrouwenparochie. Ik begeleidde hem wel
eens huiswaarts als hij alleen was. Na een sober ontbijt
begaf hij zich dan naar het kantoor van zijn werkzaam»
heden. Hier vond hij Max van Poll, alweer bezig aan
een nieuw staatkundig overzicht, dat haastig met „Sub
umbra" ondertekend werd en soms evenveel sensatie
wekte als Piet's pittige kunstbeschouwing.
Als origineel volksredenaar trad Pater Henricus O. M.
Cap. op voor volle kerken en vergaderingen. Jos van
Wel legde de democratische zweep over de flanken van
zijn strijdros bij de „Doodenrit van het Kapitaal".
Op de directiekamer van de N.V. Drukkerij „Helmond"
wiste de immer bedrijvige directeur G. J. H. Hendriks
even zijn brilleglazen schoon om alweer een nieuw
plan uit te voeren voor de groei der zaak, die dag en
nacht zijn geest occupeerde. Op 1 September 1922 vierde
„De Nieuwe Eeuw" haar eerste lustrum, in 1947 haar
dertigjarig bestaan. Hendriks liet zich nooit ontmoe»
digen en speurde steeds naar jonge kracht om het
tijdschrift op peil te houden. Voor financiële offers
schrok hij niet. In massale oplagen zorgde hij inmid=
dels ook voor geschikte en goedkope volks« en jeugd'
lectuur en kwamen verschillende andere tijdschriften
bij hem van de pers naast de plaatselijke krant. Uit»
stekende zorg besteedde hij aan mijn uitgaven: Pro
Pace. Tijdzang (1934), Het „Wien Necrlandsch Bloed"
en zijn dichter (1936), In den gloed der Oranjezon.
Huwelijken van de laatste Oranjes (1936), Van Moerdijk
tot Peelland (1945), Zon over het leven (1948) Op zijn
verzoek gaf ik anoniem een nieuwe vertaling van „De
Kruistochten" van Michaud bij hem uit in twee delen.
Voor „De Nieuwe Eeuw" schreef Jan Bruna, thans
redacteur van „De Stem" te Breda, pittige en litterair
keurig verzorgde artikelen onder het pseudoniem
„Oudeis" (Grieks woord: Niemand).
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Onder de bestrijders van Van der Meers kunst»
beschouwingen noem ik slechts Dr. A. P. H. A. Slijpen
S.J., uit Maastricht afkomstig, in 1923 benoemd als
hoogleraar aan de R. K. Universiteit te Nijmegen voor
klassieke letteren. Ik heb Slijpen van jongsaf gekend
als een vrolijke jongen met echt Limburgs temperament.
Als wij elkaar ontmoetten bij vergaderingen van de
Katholieke Wetenschappelijke Vereniging, moest altijd
even in het Maastrichts dialect een grappighcid gede=
biteerd worden. Zijn hartelijke lach heeft mij altijd
goed gedaan, evenals die van mijn jeugdvriend, Lam=
bertus Verwilst, die in de Dominicanersorde als liturgist
naam verwierf en bij bezoek te mijnent, na het houden
van een lezing, graag een uurtje verpozing zocht in wat
Maastrichts babbelen. Als hoogleraar kon Slijpen echter
ongenadig uit de hoek komen, evenals in recensies van
uitgaven van klassieken die hem niet bevredigden. Zo
is hij ook opgestoven tegen Van der Meer, wiens
bewondering voor Bloy's werk hij als een gevaar voor
het katholicisme brandmerkte. Bloy is tot heden in
onze litteraire krmgen een omstreden figuur gebleven.
Hij deelt dat lot met andere Franse auteurs, wier men»
taliteit raadselen voor ons oproept.
In 1929 besloot Van der Meer met zijn gezin naar
Parijs te verhuizen. Enigen zijner vereerders zonden
een circulaire uit, getekend door Willem Nieuwcnhuis,
Albert Kuyle, Herman de Man en Gerard Knuvelder,
om hem een hartelijk afscheid te bereiden. Ik licht er
de volgende passage uit: „Gij weet, hoezeer Christine
en Pieter van bloemen houden. Dus schenken wij, voor
hun tuin in Parijs, een rijke collectie vaste planten. En
dat kunnen wij tezamen doen, zonder dat het ons
financieel te zeer bezwaart, want hun vrienden zijn
talrijk als het zand der zee. Reeds kwam voor dit doel
een niet onbelangrijk bedrag binnen. De planten worden
uitgekozen, in overleg met Christine."
Over materiële zorgen heeft Van der Meer zich nooit
meer dan strikt nodig het hoofd gebroken. Hij kan
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sober leven als een monnik. Zijn strikte berusting in
Gods heilige wil bleek bij de dood van zijn zoon in de
Benedictijner abdij te Oosterhout. De vader was des»
noods bereid er de taak van zijn zoon over te nemen.
Onze Lieve Heer heeft het echter anders beschikt. Hij
werkt nu in stilte als leken^apostel, en in „De Nieuwe
Eeuw" verschijnen nu en dan weer beschouwingen van
hem in de geest van zijn bekend „Dagboek".
Hij schreef een kort inleidend woord voor mijn
boekje over „St. Ursula en hare Gezellinnen" (1922).
Maximus Josephus Maria Van Poll, geboren te Roo<
sendaal 24 Februari 1881 en overleden te Eindhoven,
waar hij op familiebezoek was, 25 September 1948,
toonde reeds als leerling van het instituut „Ruwen«
berg" te St. Michielsgestel belangstelling voor politieke
kwesties, waardoor hij opviel onder zijn medeleerlingen.
In zijn journalistieke loopbaan, begonnen in 1899,
heeft hij zijn democratische denkbeelden en zijn door
buitengewone belezenheid verworven historische ken»
nis op politiek en sociaal terrein dienstbaar gemaakt
aan de versteviging der christelijke beginselen. Zijn
vaak sombere kijk op de gebeurtenissen na de eerste
wereldoorlog kon velen allerminst bevallen; in menig
opzicht is die echter juist gebleken. Vooral zijn
beschouwingen in „De Nieuwe Eeuw", waarvan hij
tussen 1921 en 1933 hoofdredacteur was, en in het
dagblad „De Morgen", dat hij van 1923 tot 1936 redi»
geerde, soms straf van toon, maakten hem tot een
centrale figuur in de jongeren^beweging van die
roerige tijd. Van 1929 tot September 1946 zat hij voor
de Katholieke Volkspartij in de Tweede Kamer van de
Staten»Gencraal, waar zijn uitgebreide kennis over
Indonesië bleek. Toen in September 1946 door de
onverwachte ontwikkeling van de situatie in onze Oost
een Commissie=Generaal voor Indonesië benoemd
werd, kreeg van Poll er zitting in. Maar in November
1947 werd hem als zodanig eervol ontslag verleend.
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Dat hij in 1948 niet meer in s lands vergaderzaal kon
terugkeren, was na de Linggadjati^kwestie zeker een
zware desillusie voor deze karaktervolle zwoeger voor
recht en vrede, wiens vaderlandsliefde richtsnoer van
al zijn handelingen bleef. „De Nieuwsgier" te Batavia
getuigde: „De heer Van Poll trad nooit op de voor=
grond, maar toonde tijdens de talloze conferenties een
helderheid van inzicht, die hem volgens velen in feite
tot de belangrijkste figuur in de Commissie^Generaal
maakte." De geschiedenis zal hem recht doen weer^
varen.
Aan de Uitgeverij „Helmond" is sedert enige jaren
ook verbonden Dr. Hubertus Franciscus Antonius Maria
van der Grinten, geboren te Eindhoven en wonende
te Asten. In de jaren 1932—1934 gaf hij het in Nij=
meegse studentenkringen ontstane, zuiver acsthetisch
gerichte tijdschrift „Het Venster" uit, waarin hij zelf
debuteerde met verzen, naast andere Brabanders. Van
der Grinten promoveerde in Kunstgeschiedenis aan de
Nijmeegse Universiteit 10 Juli 1947 met een uitvoerige
studie over „Nederlandsche Aesthetica in de negen»
tiende eeuw", knap werk, ontstaan uit moeizame uit»
gebreide studie. In de inleiding zet hij uiteen, dat het
slechts „een voorloopige peiling en meting wil zijn van
eenige diepte« en hoogtepunten in een aesthetisch zoo
roerigen tijd, een schets van de wendingen in de
schoonheidsopvatting, gelijksoortig maar zelden gelijk^
tijdig voor beeldende kunst en litteratuur, soms logisch
en verklaarbaar uit den gang der ideeën, vaak sterk
beïnvloed door allerlei omstandigheden van tijd, plaats
en milieu, meermalen even onverklaarbaar haast als
de schoonheid zelf." Te hopen is, dat de auteur bij zijn
andere drukke werkzaamheden te eniger tijd het
vervolg erop kan voltooien.
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Onder Vlamingen

A

ls boekgeschenk van mijn ouders bewaar ik in mijn
bibliotheek nog de eerste uitgave van de gezamenlijke werken van Guido Gezelle, verschenen bij L.
J. Veen te Amsterdam. Toen ik in 1944 wegens de
pensioengerechtigde leeftijd heenging als directeur van
de R. K. Hogere Burgerschool en Handelsschool te
Helmond, ontving ik van de leraren als geschenk de
mooie nieuwe gecommentarieerde standaarduitgave van
de lievelingsdichter mijner jeugd.
In de „Limburger Koerier" van 29 December 1903
werd in het verslag van een causerie, die ik over
Gezelle gehouden had te Maastricht voor de leden van
de Debatingclub „Ontwikkeling en Oefening", er op
gewezen, dat daarmee voor het eerst ter plaatse in
een kring van jongeren Gczelle's werk ruimer bekend»
heid kreeg. Na mij zouden Hugo Verriest en A . A. P.
C. Poelhekke, toen directeur van de Gemeentelijke
Hogere Burgerschool te Nijmegen, vooral bekend door
zijn brochure „Het Tekort der Katholieken in de
Wetenschap" (1900) en zijn „Woordkunst", in de ver;
eniging „Geloof en Wetenschap" Gezelle's rijk talent
als een openbaring doen openbloeien voor ruimer kring.
Ik kwam in die tijd veel in Antwerpen. De kerken,
musea en het volksleven trokken er mij aan. Dikwijls
kon ik getuige zijn in Augustus van de plechtige omme«
gang der Onze Lieve Vrouwe=processie met de daaraan
verbonden feestelijkheden en toeschouwer zijn bij de
prachtige Landjuwelen, wier stoeten en imposante
praalwagens onder algemene bewondering door de stad
togen met overweldigende muziek. Urenlang genoot ik
bij de Schelde van de grote schepen, die er hun lading
losten, of kruiste langs de kaden met haar dokken en
pakhuizen. Antwerpen was voor mij het eldorado van
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een vacantiereis. Over de Poesjenellenkelder schreef ik
in mijn „Zon over het leven" (1948), een viertal cause»
rieën over algemeen litteraire en culturele verschijnselen.
Later leerde ik Leuven met zijn studentenleven ken»
nen. Zo woonde ik er de „Vlaamse Gildefeesten der
Hoogstudenten van Korte Maand 1910" bij. Wat stak
ons Nederlands studententikoos pleizier schriel af tegen
de uitbundige jool, waarvan ik hier genoot. Er waren
enige dagen mee gemoeid, van de morgen tot de late
avond gevuld met afwisselende pret, na de vlammende
redevoeringen der officiële sprekers. De feestmaal tijd
verenigde studenten, professoren en genodigden in een
ruime zaal. De stoelen stonden opgesteld langs op
schragen rustende tafels, voorzien van eetgerei en
karaffen parelend Leuvens bier, dat bijgevuld werd uit
de kranen van verdoken vaatjes ter plaatse. Frans van
Cauwelaert sprak een bezielend woord en anderen wier
namen mij ontschoten zijn. Van Cauwelaert imponeerde
met zijn zwarte baard en fonkelende donkere ogen in
het bleek gelaat onder het zwarte hoofdhaar. Na een
professoraat in de experimentele psychologie en paeda«
gogie aan de katholieke universiteit van Freiburg
studeerde hij rechten te Leuven en kreeg spoedig zitting
in het Belgische Parlement. In Januari 1911 ontmoette
ik hem nog eens te Venlo, waar hij een lezing hield.
Daverend en jubelend klonken de liederen van Emile
Hullebroeck, ook aanwezig, terwijl een studenten»
orkest je zorgde voor verdere verhitting van het bloed.
Uit hete kelen weergalmde de zang:
Een kop, een kop, een kop, hij moet er op!
Wij zijn het wachten moe
En geven niet meer toe,
Willen dus onze Hoogeschool!
Voor Vlaanderen een Hoogeschool!
Ik zat aan tafel naast Alfred Hegenscheidt, als letter;
kundige bekend door zijn sonnettenreeks „Muziek en
Leven", een studie over „Rhytmus", maar vooral door
zijn drama „Starkadd" (1898). Zijn figuur- deed aller;
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minst een dichter in hem vermoeden. Rustig vertelde
hij op een vraag van mij over de vroegere Nieuwe
Gidsskritiek inzake zijn romantisch heldenspel, en hoe
sindsdien de meningen gewijzigd waren. Des avonds
zou ik het stuk zien opvoeren in de Schouwburg onder
regie van Dr. J. O. de Gruyter, met groot succes. Ik
kwam zeer onder de indruk van het spel. Vooral de
-slotscène met het zicht op de zee en de eindeloze
ruimte sprak tot de verbeelding. Een van de mooiste
fragmenten nam Poelhckkc op in de bloemlezing
„Taalbloei". Bij nadere bestudering hindert ons de
soms gezwollen taal met te veel opzettelijk stafrijm.
Starkadd toont zich te zeer romantisch=jongcnsachtig;
de Ingelfiguur voldoet psychologisch weinig. Het stuk
is door de Kon. Ncd. Schouwburg uit Antwerpen in
1925 ook in het openluchtstheater te Valkenburg
opgevoerd. De studenten te Leuven debatteerden er
lustig over na afloop der voorstelling bij een glas
„bruiserd", champagne van vijf francs de fles. Toen
reeds lang de zwarte nacht over de stad gedaald was,
kuierden wij naar ons logement. De volgende morgen
omstreeks negen uur wekte ons de muziek van de
gildenstoet, die met wapperende vaandels kerkwaarts
toog. Des namiddags zaten wij in een der gemoedelijke
estaminets bij het walmen van sigaren en het geuren
van Jackïop. Voor twee francs genoten wij een noen;
maal, bestaande uit soep, een schotel vlees, groenten,
aardappelen en nagerecht.
Als docent aan de Leergangen ontmoette ik na 1918
Dr. Jules Persijn, aan wie enige lessen waren opge«
dragen. Met zijn groot gezin beleefde hij een zware
tijd. Hij moest veel te h a r d ' w e r k e n , hetgeen zijn
gezondheid dan ook finaal geknakt heeft op den duur.
Hij bewoonde te Broechem bij Antwerpen 'n voormalig
notarishuis, waar ik hem bezocht in zijn studeerkamer.
Buitengewoon belezen, ook in buitenlandse literatuur,
stond hij iedereen welwillend te woord, die zijn hulp
inriep. Aangename uren bracht ik door in het model:
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gezin, diepsgodsdienstig en blijmoedig onder leiding
van zijn zorgzame echtgenote. Op zijn pantoffels deed
hij mij uitgeleide naar de tram. Het zou onze laatste
ontmoeting zijn.
Familieomstandigheden beletten mij in 1910 te
Roeselare de onthulling van het standbeeld van
Albrecht Rodenbach bij te wonen. Maar de Vlaamse
enthousiasten zonden mij toch al de verschenen feest»
kranten, zodat ik kennis kreeg van de geestdriftige rede
van Rodenbach's grijze leermeester Hugo Verriest. Hij
\erheerlijkte de jonggestorven strijder voor recht en
waarheid, die de Vlaamse jongelingschap tot rusteloze
werkzaamheid vervoerde door „zijn wilde noorder»
tonen, met het oude vlaamsch Hoezee: Vliegt de
Blauwvoet'Storm op zee!" Uit de kelen van negenhonderd zangers, begeleid door pauken en trompetten,
had over de St. Amandsplaats de strijdkreet geklonken:
Ja wij zijn der Vlamen zonen,
sterk van lijve, sterk van ziel,
en wij zoün nog kunnen toonen
hoe de klauw der Klauwaards viel.
Op ons vane vliegt de Blauwvoet
die voorspelt het zeegedruisch,
en de Leeuw er met zijn klauw hoedt
't zegepralend Christi Kruis.
Weg de bastaards, weg de lauwaards!
Ons behoort het noorderstrand,
ons, den Kerels, ons, den Klauwaards.
Leve God en Vlaanderland!
De oorlog van 1914 joeg scharen Belgische vluchte»
lingen naar ons land. De Nederlandse regering heeft
toen duizenden dezer ballingen onderdak verschaft
in de zogenaamde „Vluchtoorden" te Ede, Uden en
Nunspeet. In November 1915 werd ik in de gelegen«
heid gesteld het Vluchtoord te Ede te bezoeken, dal
ongeveer zes kilometer buiten het dorp lag, vlak aan
de grote weg naar Arnhem, in een terreinplooi. Wit»
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geverfde gebouwen met zwarte dakbeklcding midden in
de hei; een bewaarplaats voor steenkool en verdere
winterbenodigdheden op een heuveltje; dan een ander
houten dorp met ruime pleinen en kampstraten. Bijna
elk gebouw droeg in zwarte letters de naam van een
Belgische stad of een bekende Belgische persoon»
lijkheid.
In het Schelde=dorp, ingericht voor familiegroepen,
beschikte elke familie over een met planken afgeschoten
ruimte, slechts aan de voorkant toegankelijk. Meer en
minder gegoeden huisden er vriendschappelijk samen.
In het Maasïdorp was een kinderafdeling met dokters»
kliniek en speelkamer. De moeders konden hier enige
uren van de dag haar kleuters bezoeken. Een bewaar«
school stond onder leiding van nonnen en leken»
onderwijzeressen, 's Avonds kwamen hier ook groteren,
die er leerden zingen en een bibliotheckje tot hun
beschikking hadden. Overal was electrisch licht en
centrale verwarming aangebracht. Afzonderlijk lagen
een schoenmakerij, een kleermakerij en een inrichting
voor het vervaardigen van borstelwerk, waar een
Engelsman tevens speelgoed leerde maken: figuurtjes,
met olieverf op hout geschilderd, die dan werden uitgc
zaagd; hieronder dieren in verschillende posen en
grappig beweeglijk, zelfs hele sprookjes. Quakers, die
volgens hun godsdienstige opvatting geen wapenen
mochten hanteren, had men met dit werk belast, zij
waren ook ingedeeld bij de geneeskundige dienst en het
kamptoezicht. Stipt was alles geregeld. Veldwachters
zorgden voor de tucht, padvinders hielden toezicht op
het uitgaan en binnenkomen van de kampbewoners en
vreemdelingen en hielpen tevens bij het politietoezicht.
Opstaan, schafttijd en maaltijd werden aangekondigd
door een stoomsignaal. Men at gemeenschappelijk in
een grote ruimte tegen vijf uur in de middag. Ieder
kreeg dan zijn bord en een ticket, waarvoor hij aan een
loket zijn portie halen kon. Men nam dan zijn vaste
plaats in aan een der tafels op een bank en kon daarna
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ontspanning vinden in een leeszaal, waar tevens schrijf«
materiaal verstrekt werd voor correspondentie. Voor
toneel beschikte men in een apart gebouw over coulis»
sen en requisieten, waarbij ook polichinelpoppen, en
over een piano. Ik maakte er kennis met enige artisten,
die in een van de barakken klei» en terracottabeelden
ten verkoop hadden opgesteld: levenskrachtige koppen
naast uitbeeldingen van de jammerlijke vlucht uit het
vaderland. In een naaischool werkten meisjes en oude
vrouwen aan de vervaardiging van fijne kant. Een
torentje wees de plaats der kerk aan. De orde der
kerkelijke diensten werd gepubliceerd in een weekblaadje, waarin allerlei mededelingen waren vervat voor
de vluchtoorden Ede en Nunspeet en dat men voor drie
cent per nummer elke Woensdag kon kopen. Opmerke»
lijk was vooral het „Deense dorp" met zijn „oorlogst
huisjes". Denemarken had hiervoor hout verschaft,
Engeland gereedschappen, België en Nederland huis«
raad. De gehuwden, die zich in het kamp onderscheid»
den door voorbeeldig gedrag, konden zich hier een
eigen woning timmeren volgens een aangewezen ont=
werp; na de oorlog mocht men ze meenemen naar
het vaderland. Dit „Deense dorp" was door hekwerk
afgescheiden van de rest van het kamp. Mijn broer,
Dr. W. H. Knippenberg, thans arts te Maastricht, heeft
zich als medicus voor de Belgische vluchtelingen te
Ede bijzonder verdienstelijk gemaakt, want er viel veel
troost te bieden en veel leed te lenigen, waar de buitenwereld onkundig van bleef.
Weemoedig heb ik na de eerste wereldoorlog rond»
gedoold door het wreed verminkte Leuven. Maar
België herkreeg zich weer. Als ik een kleinere plaats
bezocht, waar de duivensport floreerde, moest ik terug»
denken aan mijn jeugd te Maastricht, waar ik daaraan
ook zoveel plezier beleefd heb. De klokjes, waarop
thans bij wedstrijden de aankomst der vogels wordt
vastgesteld, kende men nog niet. De duiven werden na
hun thuiskomst naar het societeitslokaal gebracht. Men
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spande vanuit het zolderraam of een vertrek dicht bij de
duiventil, als er wedstrijden waren, een touw naar het
tiottoir aan de overzijde der straat en liet de korf met
de aangekomen duif daarlangs naar beneden glijden.
Hier stond iemand gereed, die kousenvocts in hardloop
naar het societeitslokaal ijlde, meestal met het hengsel
van het ronde korfje tussen de tanden geklemd; soms
werd hij op bepaalde afstanden door een ander afgelost.
In de nog weinig door verkeersdrukte verstoorde
straten weerklonk opwindend het luid geroep van de
estafetteslopers bij het overreiken van het korfje; meer»
malen gold het een wedloop tussen mededingers, die
elkaar trachtten te overtroeven. Een miniatuurtafereel
van de Olympische spelen! De prijsgewonncn sierkor»
ven, met bonte papieren rozen gesmukt, werden enige
dagen later tegen de avond per open rijtuig naar de wo»
ning van de prijswinnaar gebracht. Het societeitsbestuur
stak zich voor die feestelijke rijtoer in geklede jas met
hoge zijden hoed en werd onthaald op bier en broodjes
met ham en kaas.
Voor het bijwonen van een opera te Antwerpen
trotseerde ik wel de winterse koude of een autotocht
door een mistige najaarsavond.
Bijzonder genoegen deed het mij op het Derde
Congres voor Nederlandse Kunstgeschiedenis te
Mechelen in September 1927 te mogen spreken over
„Sacramentstorens", waarbij ik gelegenheid kreeg te
wijzen op de schoonheid en artistieke waarde van de
zestiendc'ceuwse theoteca van de kerk te Meerssen,
waarheen ik zo vaak in mijn jongensjaren 's morgens
in alle vroegte met mijn moeder ter bedevaart toog.
Het Congres was druk bezocht en ik maakte er kennis
met Dr. August Vermeylen en Dr. P. de Keijser.
De oude glorie van het stille Brugge te bewonderen
in een vacantietijd bleef even aantrekkelijk als een
speurtocht door Diest met een bedevaart naar Scher»
penheuvel. In de nacht van 30 April op 1 Mei pelgri»
meerde ik met mijn vader vanuit Maastricht te voet
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naar het dorpje Kutten achter Tongeren. Hier werd
het eeuwenoude spel van Sint. Evermarus door de
dorpsbewoners opgevoerd in een grote weide bij de
kapel van de heilige martelaar; in dat spel zouden nog
reminiscenties schuilen aan Hagen uit het Nibelungen»
lied. In elk geval is het zeer oud, ouder dan het zeven«
jaarlijks „Draaksteken" te Beesel aan de Maas in Lim»
burg, waarvan ik een uitvoerige beschrijving gaf in
mijn landelijkïfolkloristisch verhaal „Melters van Den»
nenhof" (1922).
Met Omer Wattez kwam ik in een prettige briefwis»
seling door mijn mythen en sagen der Germanen in
„Van Goden en Helden", met J. Kleijntjens S. J. uit;
gegeven en waarvan in 1948 een dertiende druk ver»
scheen. Hij zond mij zijn bewerkingen der oude helden»
sagen en zijn studie over „Onze oudste Germaanschc
Meesterwerken" (1926), een lezing voor de Koninklijke
Vlaamsche Academie.
Omer Wattez maakte zijn Vlaamse landgenoten
opmerkzaam op de schoonheid van hun land, maar
verdiepte zich vooral in de oud^Germaanse cultuur
met haar liederen en heldendichten. Op 10 Februari
1927 zond hij mij met een vriendelijke opdracht zijn
mooi uitgegeven werk „Goedroen. Adel en Schoonheid
uit de Middeleeuwen", waarin men een bewerking aan«
treft van de verhalen over Helgi, Horand, Parcival,
Lohengrin en Tannhäuser in verzen. In 1923 was ver»
schenen zijn „Siegfried", een oud»Germaans heldenlied,
met pentekeningen van Edm. Van Offel. In het voor»
woord hiervan schrijft hij: „Gedurende den oorlog, in
ballingschap in den vreemde, heb ik mijne heldensagen
omgewerkt, aanzienlijk uitgebreid en, naar ik hoop,
ook merkelijk verbeterd. Bij het werken, en onder den
indruk der bloedige gebeurtenissen van 1914—1918, heb
ik gevoeld de diepe waarheid, die er besloten ligt in
die aloude sagen van het Noorden, eeuwen lang
bewaard en bewonderd door alle volkeren, maar zoo
weinig bekend aan de Vlamingen van onzen tijd."
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Enkele malen vestigde hij ook in de Koninklijke Vlaanu
sehe Academie de aandacht op die merkwaardige ver»
halen. Opmerkelijke belangstelling toonde hij voor ons
werk „Van Goden en Helden". Sommige van de goden
en godinnen uit dit boek zijn uit het Walhalla geko»
men, om in een geestig spreekkoor mijn twaalf^en^een«
halfjarig docentschap aan de R.K. Leergangen te
Tilburg op 23 September 1933 te beloftuiten in studen*
tikoze trant, met toespelingen op allerlei dat toen de
belangstelling had. De echte Wodan was hier aan het
woord, toen hij zich tot Freya richtte: „Gij Freya,
zwijg! De vrouw komt nooit aan 't end. Dit privilege
hoort van oudsher aan de vent! Dies smoor uw felle
tong, ik steek, ik steek van wal."
Slechts eenmaal heb ik Felix Timmermans persoon«
lijk ontmoet. Dat was bij de promotie van onze tegen»
woordige Minister van Onderwijs Prof. Dr. Th. Rutten,
toen deze ter verkrijging van de graad van doctor in
de Nederlandse Letteren aan de Katholieke Universi»
teit te Leuven zijn dissertatie over Felix Timmermans
verdedigde, toen reeds een zeer uitzonderlijke en
populaire auteur, internationaal een der meest bekende
Vlaamse schrijvers. Rutten verdedigde de keuze van
zijn onderwerp, de behandeling van het nog steeds
groeiende werk van een contemporain schrijver, het=
geen zo gemakkelijk leidt tot een subjectieve eenzijdig»
beid, tegen de opmerkingen zijner opponenten in een
levendig debat. Het plechtige, op lange traditie steu»
nende ceremonieel der promotie met evangelieboek en
accolade verplaatste ons even in middeleeuwse sfeer.
Bij de gezellige receptie, die plaats vond in een hotel,
leerde ik Timmermans kennen: een goedig mens, een»
voudig, zonnig van humeur maar allerminst uitbundig,
niet opvallend amusant, maar bescheiden delend in de
prettige stemming die er heerste bij het gastvrij ont»
haal. Rutten's dissertatie is keurig verzorgd en verlucht
met aardige illustraties uitgegeven bij J. B. Wolters te
Groningen in 1928.
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Eugene Lücker

M

aastricht wordt geprezen om zijn schilderachtige
ligging en rijkdom van historische gebouwen.
Roermond als centrum van ontwikkeling der
beeldende kunsten, Sittard als het Limburgse Kevelaer,
Venlo om zijn tuinbouw en handelsgeest. De letter»
kunde heeft zich het sterkst ontplooid om de oude
veste van Sint Servaas, waar Hendrik van Veldeke
reeds zijn minnezangen zong, de stadsheilige verheer»
lijkte, de hoofsheid diende met zijn bewerking der
Eneïde.
Roermond heeft op het mooie Munsterplein met zijn
merkwaardige kerk in brons vereeuwigd zijn beroemde
bouwkundige Dr. P. J. H. Cuypers. Hij werd er geboren
16 Mei 1827 en stierf er op drie en negentigjarige leef»
tijd in 1920. In zijn geboortestad stichtte hij werk»
plaatsen voor bouwmeesters, beeldhouwers, schilders en
graveurs. Hij vormde in zijn „kunstschool" vele leer»
lingen, die later naam kregen. Bewonderaar van de
Middeleeuwen, werd Cuypers de bevorderaar der neo«
gothiek en bouwde of restaureerde ongeveer tweehon»
derd en veertig kerken. Gevierd spreker op bouwkun»
dige congressen, benoemden sommige universiteiten
hem tot ere»doctor. De roem is hem niet zo maar in de
schoot gevallen; hij heeft veel weerstand moeten over»
winnen door onverniv/cide arbeid. Het Rijksmuseum
te Amsterdam bekroonde zijn levenswerk.
Op Cuypers' atelier werkte indertijd ook Jose f
Lücker. Vele kerkschilderingen van hem in Limburg,
Brabant en de Kempen zijn door het oorlogsgeweld
vernield. Als zijn kleinzoon werd 9 Juli 1876 te Roer»
mond geboren Eugene Lücker. Reeds op twaalfjarige
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leeftijd vervaardigde hij onder toezicht van zijn groot«
vader olieverf schilderijen. Na te Rolduc gestudeerd te
hebben, werd hij onderwijzer en behaalde in 1898 de
lagere akten Tekenen en Frans. Onder Joan Berens
bezocht hij de tekenschool te Roermond. In 1901 ver^
wierf hij de beide akten Tekenen Middelbaar Onder»
wijs. Kort daarop werd hij benoemd als tekenleraar
aan het St. Canisius=College te Nijmegen. Spoedig
kreeg hij zitting in de examencommissie voor de mid=
delbare nijverheidsakten en bleef ruim een kwart eeuw
daarin als examinator. Kort vóór 1914 studeerde hij
aan de Academie van Brussel, in 1918 aan die van
Parijs. Als emeritus4eraar overleed hij te Nijmegen 30
Mei 1943.
Eugene Lücker heeft zich doen kennen als een
krachtig etser en driftig schilder. Autodidact in de
techniek, onderging hij in zijn eerste etsen de invloed
van zijn vriend Jan Toorop. Zijn schilderkunst is door=
trokken van de stromingen van het luminisme naar
het impressionisme en neo4mpressionisme.
Bij zijn dood omvatte zijn etswerk ruim honderd en
vijftig platen, waaronder zeer vele van groot formaat.
Deze etsen zijn van een ruige romantiek, technisch
geächevecrd en getuigen van de bewondering van
Lücker voor de monumentale bouwkunst. Zijn etsnaald
legde de fraaie kathedralen van Frankrijk en de verweerde torens in alle hoeken van ons land vast met
verwaarlozing van détail, hetgeen de architecturale
lijnen juist accentueerde, naar de bedoeling van de
schildersetser. De St. Lievens Monstertoren van Zie»
rikzee, die van Oldenhoven, Veere en Rombout, de
portieken van Reims, de Rhotenburgerstraatjes en de
Spaanse steden waren dankbare onderwerpen voor zijn
etsen, vaak magistraal van visie.
In zijn schilderkunst verdrong bij deze harde werker,
die in zijn jonge jaren ook aquarelleerde en sedert 1922
ook vele houtsneden stak, het coloriet de romantiek.
Zijn schilderijen waren blij van tint, een gelukkige her«
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innering aan zijn vrije academie „La grande Chau»
mière" op de Montparnassc. Na eerst de landschapschilder geweest te zijn van het picturale Limburg en
het zonnige Frankrijk, van het herfsttij en de Dolo«
mieten, Capri en de zcc, kreeg ook hier weer de
bewonderaar van het architectonische de boventoon.
Met forse hand werden geschilderd San Gemingano,
Tourettcs, Toledo, Venetië, Rouaan, Brugge en vele
andere steden en stadsfragmcntcn. Lücker was lid van
de kunstkring St. Lucas. Hij exposeerde betrekkelijk
weinig, maar mocht dan steeds waardering oogsten. Zo
schreef Just Havelaar: „Lücker is een romantische
geest. Hij is gespitst op het grootsche effect, het effect
van een kolossalen torenromp, hoog zich heffend, in
felle belichting tegen een stormachtigen hemel aan. Zoo
heeft hij verscheidene malen de grandioze torens
geëtst van Veere, van Zierikzec, van WcstsKapelle,
Mechelcn en Dordrecht; zo heeft hij de Onze Lieve
Vrouwe van Brugge, het bouwvallige portaal van Nij=
megen's kerk kleurrijk, levend, in een ruimeren geest
verbeeld. Het huisbakkcne, brave en taaie van onze
al te talrijke stedenetscrs blijft Lücker vreemd. Er is
iets ruigs en spontaans aan dit werk. Zijn natuur open;
baart zich typisch in de voorliefde tot stuk gebombar«
deerde kathedralen. Het eigenlijk architectonische
boeit hem minder dan het rustieke effect, het schilder:
achtige aanzien van tot natuur herworden bouwkunst.
Ook zijn visie op de torens van Veere of Zierikzee
bevestigt dit. Eigenlijk tragisch zou ik deze visie niet
willen noemen; zij mist er scherpte en diepte voor; het
picturaal behagen aan grillige contrasten van kleur en
aan bonkige vormcomplexen overheerscht de psychi»
sehe elementen. Hij is romantisch, en als de meeste
romantici, geneigd tot de dramatische stemmingen."
Bij zijn zestigste verjaardag werd Eugene Lücker te
Roermond gehuldigd met een erestentoonstelling en
een receptie op het Stadhuis, te Maastricht in het
Gemeentelijk Museum met een tentoonstelling onder
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auspiciën van de Limburgse Kunstkring.
De barbarij van de tweede Wereldoorlog vernielde
de St. Steven en de Waag te Nijmegen, het stadhuis
van Middelburg, vele Brabantse kerktorens en andere
monumenten, wier schoonheid in Lücker's etsen nog
slechts voortleeft. Te betreuren valt, dat bij de brand
van Nijmegen in 1943 veel schilderwerk van Lücker in
een kunsthandel in de binnenstad verloren ging. Ook
de glazen, die hij ontwierp voor het oud^gothische
kerkje te Swolgen, in 1921 op last van de Commissie
voor Monumentenzorg door Ir. Jos. Cuypers gerestau;
reerd maar bij de strijd langs de Maas opgeblazen door
de Duitsers, zijn vernietigd. Zelfs het graf van de
schilder te Nijmegen is door het oorlogsgeweld
geschonden.

Zuidlimburgse schilders

A

ls oudste zoon van een groot gezin werd Henri
Florimond Goovaerts 13 November 1865 te Maas=
tricht geboren. Zijn vader, een zeer verdienstelijk
huis« en decoratieschilder, bestemde hem reeds vroeg«
tijdig voor dit vak. Maar in zijn vrije avonduren en
's Zondags ontwikkelde de energieke jongeman zijn
tekens en schildertalent. Kon hij nadien drie jaren te
Mechelen 's avonds de lessen aan de kunstschool onder
leiding van Willem Gerts volgen, de tussenkomst van
Jos. Alberdingk Thijm, toen hoogleraar aan de Aca;
demie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, stelde
hem in de gelegenheid op 21:jarigc leeftijd de lessen
aan die Academie te volgen. Twee jaren later werd
hem met algemene stemmen de „Prix de Rome" toe=
gekend. Hij kon nu vier jaren in het buitenland reizen
en werkte in Italic, Spanje en elders. Toen hij in 1894
te Madrid vertoefde, ried Jozef Israels hem aan om
zich aan het portretschilderen te wijden. In 1895 in zijn
geboortestad teruggekeerd, richtte hij, sociaal voelend,
belangeloos een tekenschool op, die talrijke leerlingen
trok, vooral uit de arbeidersklasse. Maastricht bleek
behoefte te hebben aan z o n instituut. Enige jaren later
werd dan ook een stadstekenschool gesticht. Goovaerts'
hoop met het directoraat belast te worden bleek ijdel.
Teleurgesteld trok hij den vreemde in en vestigde zich
te Düsseldorf en Hamburg, later in Zwitserland. Hi}
vond er overvloedig werk, schilderde honderden por=
tretten en vestigde zijn reputatie als een der beste
Nederlandse portretschilders. Het ging hem als zovele
kunstenaars in ons land. Bekroning elders waarborgt
pas nationale erkenning.
74

Goovaerts bouwde zich nu een atelier te Sint Pieter
bij Maastricht. In opdracht schilderde hij een tiental
burgemeesters, waaronder W. H. Pijls (1873—1900),
voor het gemeentehuis en bekende stadgenoten. Behalve
Mr. G. D. L. Franquinet o.a. Mgr. Dr. Josephus Erncs=
tus Hubertus Menten, in 1920 overleden op zes en
tachtigjarige leeftijd, die als pastoor der St. Mathias»
parochie en deken van Maastricht ook volksverhalen
schreef, zoals „De Plasmolen in het Lissedal" (1899,
1916) en het drama „Aan God en Koning trouw". Ook
Dr. L. P. H. Schols (1848—1902), geneesheer en archeo»
loog, die de stadsbibliotheek verrijkte met vele zijner
merkwaardige boeken, Rector J. L. Blonden, die als
gemeentearchivaris van 1926 tot 1935 de verdienstelijke
oudheidkundige Dr. W. Goossens opvolgde, deelt in
zijn boek over „De straatnamen van Maastricht vana^
1859" (Maastricht 1933) mede, dat Goovaerts als zijn
meesterwerk beschouwde het portret van de Ham»
burgse toneelspeelster Adèle Doré.
Goovaerts' moeizaam leven werd afgesneden op het
toppunt van zijn roem. Hij overleed onvoorziens aan
een hartkwaal midden in zijn werk op zijn atelier 23
Augustus 1912. De Henri Goovaertsweg is naar hem
genoemd en te zijner nagedachtenis werd in een huis
op de Papenweg te Sint Pieter een gedenksteen
geplaatst.
In een bekend café op Sint Pieter kwamen in die
tijd sommige artisten samen. Zij genoten er 's zomers
van de prachtige natuur en 's winters menigmaal van
een gezellig soupeetje.
Goovaerts werd op de internationale tentoonstelling
van Beeldende Kunsten, in 1906 te Maastricht georga»
niseerd door de Sociëteit Momus, bekroond met de
ere^medailje, uitgeloofd door Z J K J H . Prins Hendrik
der Nederlanden.
Aan deze tentoonstelling zijn voor mij enige aan=
gename herinneringen verbonden. Goovaerts tekende
een steengravure voor mijn Rembrandtlied, bij die ge»
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legenheid uitgevoerd door een honderdtwintigtal zangers. Het verscheen bij Leiter^Nypels. De muziek
schreef Guus Olterdissen, populair evenals zijn broer
Fons, wiens opera comique „De Kaptein van Köpc»
nick", door Guus gecomponeerd met vele onder het
volk bekende wijsjes, in 1907 te Maastricht herhaalde
malen met succes ten tonele gebracht werd. Op die
tentoonstelling maakte ik kennis met Marie Koenen
en haar vader.
Guillaume Eberhard ontwikkelde zich als een voor*
treffelijk schilder van bloemstukken en herstelde mees»
terlijk sommige oude schilderijen uit de schat van de
St. Servaaskerk te Maastricht.
Meer baanbreker in nieuwe richting werd de Maasa
tiichtcnaar Henry Jonas (1870—1946). Aanvankelijk
stond hij onder invloed van het impressionisme van
Robert Graafland. Op acht en dertigjarige leeftijd is
hij naar de Amsterdamse Academie gegaan om zich
technisch te bekwamen. Zijn eerste werk, het „Traject
tum ad Mosam", openbaarde zijn streven naar oor«
spronkelijkheid maar vond weinig bijval. Hij heeft
toen rondgezworven door Duitsland, Frankrijk, Italië,
Marokko en Spanje, maar vestigde zich ten slotte
voorgoed in zijn geboortestad. De vroege dood van
zijn geliefde eerste vrouw maakte hem tot de stille
eenzame, die hij gebleven is. In zijn katholiek geloof
vond hij de troost en de bemoediging om zijn talent
te vervolmaken en stelde dat dan ook hoofdzakelijk
in dienst van de religieuze kunst. Pas na zijn vijftigste
jaar leverde hij zijn beste werk. Wie van zijn door»
wrochte kunst genieten wil, bezoeke de kerken van
Bleijerheide en Beek^Genhout. In de nieuwe kerk van
BeeksGenhout bevindt zich een merkwaardig drieluik
en het veelgeprezen Sint^Hubertusraam in de kapel onder de toren. Kleurenbloei en compositie maken dit
raam tot iets heel uitzonderlijks. In de meesterlijk
beheerste tekening, met de Onze Lieve Vrouwe^kerk
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van Maastricht in het verschiet, openbaart zich g e
voelvol het wonder, dat de onbeheerste jager maakte
tot de gebonden dienaar Gods. Sierlijk en organisch zijn
de jachthoorn en flora en fauna in het geheel opgeno;
men zonder het afschrikwekkende van de oude realis»
tische weergave, die Jonas tegenstond. Bij de glaskunst
benutte hij alle mogelijkheden, die zij een kunstenaar
biedt. Een Christus» en een St. Franciscussfiguur trok«
ken naast een Madonna met een duif op een tentoon?
stelling veler aandacht. In zijn afkeer van de traditio«
nele realistische kunst leende hij zich niet tot de weer«
gave van lijfelijke misvormdheden, die de geestelijke
inhoud der voorstelling tot ongenietelijkheid wegdrin«
gen. Bij langer leven had hij in roem Charles Eyck
waarschijnlijk geëvenaard. Van Eyck, afkomstig uit
Meerssen, zijn zeer fraaie schilderingen te bewonderen
in verschillende kerken, zoals te Bunnik, te Heerlcrheide,
te Wittern, te Helmond in de Onze Lieve Vrouwe«kerk
boven het hoofdaltaar en in de koepel, om maar enkele
te noemen; het dynamische in zijn taferelen treft even»
zeer als de innerlijke liturgische rijkdom en de karakte»
ristiek der figuren; ook glas4n4ood en beeldwerk van
kruiswegen dragen een persoonlijk cachet.
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Albert Verschnüren
Verwierf Jan van Delft een welverdiende reputatie
als portretschilder, Brabant bezit een eminent religieus
schilder en beeldhouwer in Albert Verschwuren,
geboren 12 Maart 1887 te Tilburg, sinds jaren woon^
achtig te Oosterhout bij Breda.
Afkerig van luidruchtige reclame, exposeert hij nog
maar uiterst zelden, doch werkt naarstig voort in zijn
atelier aan de uitbreiding van zijn reeds zeer omvangrijk
werk. Hoewel hij zich nu en dan verpoost in stilleven,
portret en landschap, blijft hij vóór alles en uit diepste
innerlijke drang een religieus kunstenaar, met eigen
visie en eigen toon. Eenvoud kenmerkt zijn beste
creaties. Modesstromingen in de kunst gaan aan hem
voorbij. Hij speculeert niet op populariteit, kan tot
geen enkele zogenaamde school gerekend worden,
blijft zijn eigen weg gaan.
Voor een overzicht over vroeger werk verwijs ik
naar een uitvoerig artikel over hem van Pater Jacques
Schreurs in het tijdschrift „Opgang" (1923), waarin
reproducties voorkomen van een prachtig portret van
Mgr. Pacificus Bos, van een Madonna» en een Piëta*
schildering, Jesus' bekoring door de duivel, een H.
Hart'tekening, benevens twee brandschilderingen in
hout: een Madonna» en een Veronica=voorstelling.
Verschuuren heeft een tijdlang veel en met voorkeur
de techniek van de inbrandschildering toegepast, waar»
van een groot voordeel is, dat men het paneel in zijn
wezen laat spreken, zonder er een laag verf of paat
over te brengen. Bij inbranden in hout moet men het
materiaal zoveel mogelijk in zijn wezen laten en er de
vormen en lijnen als het ware ingraveren. De kleur van
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de bruine lijn met diepe bruine toon harmonieert op
natuurlijke wijze met het hout. Door transparante
kleuren aan te brengen blijft de techniek van inbranden
domineren en het gekleurde harmoniëren met de
natuurtint.
Na zijn studiën aan de Amsterdamse Academie met
groot succes voltooid en twee jaren onder Derkinderen
gewerkt te hebben, reisde Verschuuren veel, hetgeen
zijn werk ten goede kwam.
In het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht
bevindt zich van hem een schilderij, voorstellend „Job
en zijn vrienden". In het Stadhuis van Tilburg hangt
zijn historische schilderij, waarop is voorgesteld de
overreiking van het charter, waarbij Philips de Goede,
hertog van Bourgondië, Brabant etc, aan Pauwels van
Haestrecht, Heer van Tilburg en Goirle enz., eigen
rechtspraak en zelfbestuur verleent voor zijn heerlijk»
held Tilburg en Goirle, hetgeen geschiedde te Brussel
28 Maart 1453; het schilderij is door de gemeenteraad
van Tilburg aangeboden bij het twaalf=en«een=half«
jarig ambtsjubileum van de burgemeester in 1928.
Een schildering van Verschuuren in de vestibule van
het Retraitenhuis te Seppe brengt in beeld de Prediking
van de H. Joannes aan de Jordaan, in een verscheiden»
heid van figuren en een stemmingsvolle sfeer, die piel«
ten voor de durf en het talent van de kunstenaar. De
vroegere pastoor Asselbergs te Oosterhout kocht enige
jaren geleden de schilderij, voorstellend de uitdrijving
van de kooplui en geldwisselaars uit de tempel te
Jeruzalem, een werk van zeldzame dynamische bewogenheid.
Ook de ramen van het priesterkoor in de kapel van
het Retraitenhuis te Seppe zijn van Verschuuren. Wie
een uitvoerige kerkschildering van hem onder ogen
wil krijgen, verwijs ik naar de kerk van Broechoven en
de parochiekerk van O. L. Vrouw van de Aller»
heiligste Rozenkrans, Hasselt, te Tilburg, waarvan een
beschrijving met enige reproducties door de schilder
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gegeven is in het Gedenkboek bij het vijftigjarig
bestaan der kerk, door de zorg van de kunstzinnige
pastoor J. J. Tervooren in 1948 aangeboden aan de
jubilerende parochianen.
Wanneer men van Breda naar Oosterhout wandelt
langs de grote weg, trekt daar een groot kruisbeeld
uwe aandacht. Het is werk van Verschuuren als beeld»
houwer. Een H. Hartbeeldje in eikenhout van hem
staat in de vestibule van de aula^bouw der R. K. Leer«
liangen aan de Bossche weg te Tilburg, waaraan hij
enige jaren als docent verbonden was. Een H. Hart;
beeld in brons bevindt zich te Dongevaart. Van zijn
H. Hart«monumenten zijn opmerkelijk dat te Ospel bij
Nederweert en het in 1948 voltooide te Apeldoorn.
Oosterhout beschikt nog over een innig Maria»
beeldje van hem, aangebracht aan een gevel bij een
stratensplitsing. Twee levensgrote beelden van de H.
Aloysius en de H. Carolus Borromeus in steen prijken
in de hal van het St. Carolus Borromeus^College te
Helmond.
Van zijn grote liefde voor de H. Franciscus van
Assisi getuigde Albert Verschuuren o.a. door zijn verluchting van de magistrale biografie van deze heilige
door Pater Cuthbert van Brighton O.F.M. Cap., in het
Nederlands vertaald door Pater Heribertus O.F.M.
Cap. en in 1942 verschenen bij de N.V. Etablissementen
Brepols te Turnhout.
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Mgr, J. C. Rijkers

T

ot de gebeurtenissen, die op mij als kind een on=
vergetelijke indruk hebben gemaakt, behoort het
overlijden van Mgr. Joannes Christophorus Rijkers
in 1889. Ik was toen tegenwoordig bij een plechtige
H. Mis in de St. Martinuskerk te Wijk^Maastricht. Drie
zoons uit de familie Dirix waren priester gewijd en
werden door hun medeparochianen feestelijk gehuld
digd. Deken Rijkers hield een treffende toespraak,
maar werd onder de preek door een beroerte getrof=
fen. Met veel moeite kon men hem van de preekstoel
vandaan halen omdat hij tegen de deur was ineenge»
zakt. Geroep, geween, gejammer vervulde het kerk=
gebouw. Een algemene consternatie heerste onder de
talrijke aanwezigen.
Rijkers was als deken zeer bemind. Te Sittard ge«
boren 29 November 1822, werd hij priester gewijd te
Wittem, in 1863 directeur van het Bisschoppelijk Col»
lege te Roermond, in 1881 pastoor te Wessem, in 1883
deken te Wijk^Maastricht.
Als kanselredcnaar genoot hij een schitterende re=
putatie, als geleerd theoloog streed hij onvermoeid in
talrijke geschriften voor de godsdienstige waarheid.
Zijn verdiensten zijn ook erkend: hij werd EroKamer;
heer van Paus Leo XIII en Advocaat van Sint Bieter, en
Kardinaal Lavigerie creëerde hem in 1887 Ere^Kanun;
nik van het primaat=kapittel van Carthago.
Mgr. Rijkers schreef bijna uitsluitend in het Frans.
Slechts enkele van Rijkers' geschriften zijn opgesteld
in het Nederlands en in het Latijn. Een complete ver»
zameling werd door een zijner familieleden, pastoor
Jos. Arnoldts te Nieuwstadt, afgestaan aan de biblio-
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theek van het Bisschoppelijk College te Roermond. Ik
publiceerde de titels van zijn voornaamste uitgaven in
het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
In 1867 verscheen van hem te Maastricht een dichtbundel „La harpe chrétienne ou Harmonies catho»
liques". De laatste dertig bladzijden hiervan worden
ingenomen door Latijnse gedichten van verschillende
aard, o.a. acrosticha en een gelegenheidsvers voor Mgr.
J A. Paredis. Aan deze, bisschop van Roermond gewor»
den, droeg hij bij diens zestigjarig priester« en veertig»
jarig bisschopsfeest een „Carmen Jubilare" op, waarin
hij in ongeveer vijfhonderd verzen zijn voorgangers op
de bisschoppelijke zetel van Roermond bezingt. Het
verscheen te Maastricht in 1881 bij H. Bogaers.
In de „Dichtwerken" van Dr. Michael Smiets (Roer,
mond 1887) komen lofdichten op Mgr. Rijkers voor.
Van een dezer bestaat een calligrafie, geïllustreerd
door de Roermondse kunstschilder F. van Schoon«
hoven, met portret van Rijkers (1872). L. van Miert S.J.
schreef over Rijkers in zijn studie „Latijnsche dichters
in Nederland gedurende de laatste eeuw" in het tijd«
schrift „Studiën" (December 1924).
Rijkers behoorde aanvankelijk tot de Congregatie
der Paters Redemptoristen. In „Essai de poétique par
J. Nyssen" (Liège 1860, bl. 109) kan men lezen: „Le
Rév. Père J.R. de la Congrégation des T.S.R. (Tres
Saints Rédempteurs) a vu faire violence a. sa modestie
par la publication, quoique anonyme, d'une série de
poésies tres remarquables sous le rapport de la noblesse
du sujet, de la grandeur des pensees et de la vivacitê
du colorit. Ces pièces ont été données dans le „Revue
des Revues" et les „Annales Historiques' (1855, 1856,
1857) sous le titre: „Voix de ma solitude"
In 1864 verscheen van hem: „Jerusalem, of de
beschrijving der H. Stad. Eene redevoering" (Sittard,
J. K. Alberts), naar aanleiding van een reis naar het
Heilig Land, door hem met enige geestelijken onder»
nomen. Men vertrok uit Düsseldorf 22 Februari 1864
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en reisde over Dresden, Praag, Weenen, Triest, Corfu,
Alexandrië, Cairo; de Pyramiden werden bezocht; over
Jaffa kwam men 19 Maart te Jeruzalem aan en vertrok
ei weer 6 April.
De tekst van het gedachtenisprentje bij het over»
lijden van Mgr. Rijkers luidt: „Met meer dan gewone
gaven naar geest en hart toegerust, heeft hij van zijne
jeugd af de wijsheid gezocht en er zijn lust in gevon=
den. Zij was hem bij dag tot eene overlommering en
bij nacht tot een sterrenlicht. Priester naar het Harte
Gods, blakende van zielenijver, gaf de Heer hem de
welsprekendheid tot loon, om Hem daardoor te loven.
Wijze en voorzichtige leidsman der jeugd, voorbeeld
en sieraad der priesterschap, vriend en vader van zijn
volk, streed hij moedig den strijd des Heeren. En de
kracht, waarmede hij gestreden heeft en hoe hij Gods
vijanden weerstond, is opgeteekend in het boek Gods.
En toen de strijd hevig werd en hij viel op den stoel
der waarheid met de wapenen in de hand en het Alle»
luia op de lippen, als een krijgsman op het veld van
eer, waarop hij zoovele lauweren vergaderd, zoo menige
zege voor zijn goddelijken Meester behaald had,
weenden allen, die daarvan getuigen waren, en zeiden:
„Hoe is de machtige gevallen, die steeds werkte _tot
zaligheid van zijn volkl"
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Pastoor F. H. J. Thisscn

P

astoor Thissen heeft het Limburgse volk de krant
leren lezen en belangstelling weten te wekken voor
politieke kwesties, waarmee het wel en wee van
de provincie gemoeid was. Hij heeft de weg bereid
voor het heroïeke werk van Mgr. Dr. Poels in de mijn»
streek.
Geboren te Roermond 1 Januari 1839, werd Fran=
ciscus Hubertus Josephus Thissen aldaar priester
gewijd 21 Maart 1863 en in October benoemd als
leraar te Rolduc. Vanaf September 1883 was hij pastoor
te Amstenrade en overleed daar 1 September 1907. Na
zijn pastoorsbenoeming trad hij op als hoofdredacteur
van de „Limburger Koerier", welk blad hij in enkele
jaren van een simpele dorpskrant maakte tot een van
de populairste persorganen door zijn „Speldeprikken
van Derckx."
Gerard Brom heeft in zijn „Herleving van de weten«
schap in Katholiek Nederland" de waarde van die
journalistieke arbeid wel erg laag aangeslagen. Thissen
is heel wat meer geweest dan een „beruchte vechtersbaas" en zijn artikelen kan men maar niet zo terzij
schuiven als „opgeblazen vertoogen". Zijn polemische
aard uitte zich meestal scherp en pikant en op de man
af. Hij kon erg straf van leer trekken, maar zijn
eenvoudige ronde, soms wat boerse doch altijd manne«
lijke taal bleek een noodzakelijke geselzweep tegen de
arrogantie van het zich deftig voordoende liberalisme,
dat later in zijn blaadjes „Limburgs Belang" en „De
Roermondenaar" er even weinig hoffelijke manieren op
nahield. Felle slagen pareert men niet met de floret,
maar met het zwaard. Thissen zette zich schrap in
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verweer tegen wat hij beschouwde als monsterachtige
dwalingen.
Merkwaardig blijft het getuigenis van „Zeelandia"
uit 1915: „Men heeft meer dan eens in en buiten Lim»
burg de wijze, waarop pastoor Thissen strijd voerde,
afgekeurd. Het is waar, pastoor Thissen nam nooit een
blad voor zijn mond, en met zijn scherpe pen hekelde
hij de verkeerde toestanden en zette hij voortdurend de
katholieke beginselen scherp omlijnd uiteen. Zij die
destijds meenden, dat zijn wijze van strijdvoeren moest
worden afgekeurd, zien thans hun dwaling in en erken«
nen gaarne, dat pastoor Thissen Limburg gered heeft.
Het is wellicht aan hem te danken, dat Nederland onder
zijne zonen heeft geteld de beide onvergetelijke,
helaas te vroeg ontslapene Regout's." Hij is er in
geslaagd de beginselen van de christelijke politiek
ingang te doen vinden bij het volk.
In het orgaan voor het Limburgse kolenbekken „De
Mijnwerker" (13 September 1907) schreef G. H.
Oberjé, toen kapelaan te Waubach, Ubach over
Worms: „Intiem was pastoor Thissen, een man zoo
gemoedelijk, zoo vriendelijk en gul als men zelden ont»
moet. Achtte hij bestrijding oirbaar, dan moest meestal
de persoon zelf mede boeten voor de gemeenheid of
domheid, door hem begaan. Deze opvatting verklaart
zijn scherpe kritiek, die soms vernietigender werkte
dan hij zelf wel wilde, zoodat hij, die het ongeluk had
door hem onderhanden te zün genomen, niet zelden
den moed miste om opnieuw en beter te doen. Deze
opvatting van zün schrijverstaak verklaart ook den
enormen terugslag, wanneer hij zelf het ongeluk had
zich te vergissen. Hij vergiste zich niet lichtelijk, maar
het is toch wel eens gebeurd. En wien gebeurt dat niet?
Het gevolg van dit alles was, dat hij door velen met
gelijke munt betaald werd
Wij herinneren ons, hoe
de artikels van Thissen werden binnengesmokkeld in
colleges en seminaries. Wij waren dikwerf getuige, hoe
de bode van den Limburger Koerier werd opgewacht.
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en de familieleden elkaar het nummer betwistten dat
vermoedelijk iets van Thissen b e v a t t e . . . . Thisscn is
cok de groote ijveraar geweest van de spoorlijn Sittard»
Herzogenrath, wier totstandkoming in zoo nauw ver;
band staat met de opkomst der Limburgsche mijn=
industrie."
Ook voor het onderwijs maakte Thissen zich ver«
dienstelijk. Hij voerde een zware polemiek over een
landbouwschool, waarvoor Sittard, Echt en Roermond
in aanmerking kwamen; Sittard kreeg ze. Destijds
vocht in de „Nieuwe Koerier" Jan van Roermond,
pseudoniem van Theodore Pius Joseph Maria Van
Emstede, later directeur en redacteur van de „Nieuwe
Venlosche Courant" en nadien van het „Overijselsch
Dagblad". Van Emstede verbleef jaren in Spanje en
werd te Oviedo fundator van de nachtelijke aanbidding
van het Heilig Altaarsacrament, waarvoor hij ook te
Venlo ijverde. Een buitengewoon vroom en zwaar
beproefd man met grote capaciteiten. Nadat zijn woning
te Roermond in 1944 door bominslag geheel was ver;
nield, toog hij naar Hilversum, waar hij 29 Maart 1947
overleed.
Pastoor Thissen bleef in dankbare herinnering bij
zijne parochianen om zijn liefdadigheid jegens de nood»
lijdenden. Op het gedachtenisprentje bij zijn dood
wordt hij geroemd om zijn veelzijdige geleerdheid.
„Met het zwaard des woords zoowel gesproken als
geschreven, heeft hij gestreden als vurig Machabeër.
Hij was een voorbeeldig Herder en ijverde voor den
luister van Gods huis. In zijn omgeving was hij bemind
en hooggeacht om zijn wijsheid en deugd, ook om zijn
groote bescheidenheid en eenvoudigheid."
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Over Rolduc en P . Schmcits

V

an Emile Coenders bestaat een zeldzaam boekje,
getiteld „Herinnering", verschenen bij de Stoom«
snelpersdrukkerij L. E. Bosch en Zoon te Utrecht,
zonder jaartal, maar vermoedelijk in 1901. De schrijver
vertelt, dat zijn vader notaris was. Dit moet wel te
Gulpen zijn geweest, want daar bezocht hij de lagere
boerenschool. Na een avontuur in Mei 1864 met enige
vriendjes in de beemden van de oude burcht Carthiels
tussen Geul, Gulp en Eijserbeck, werd hij op zijn
negende jaar door zijn vader op de kostschool te Rolduc
gedaan. Hier bleef hij enkele jaren, van 1864 tot 1868.
„De herinnering aan Rolduc, aan de daar doorleefde
vier allergelukkigste jongensjaren, die herinnering zal ik
nooit verliezen; zij is, zooals de herinneringen mijner
kindsheid met de liefde voor mijne moeder, samenge«
groeid, voor heel mijn leven, met de dankbare vereering
voor den vromen priester^directeur", schrijft hij. Ver«
schillende professoren en leraren brengt hij ter sprake.
Professor Mg., vermoedelijk Mühleberg, gaf K e r k g c
schiedenis. Zijn patroonfeest werd gevierd „met een
toepasselijke, door Prof. Mn. gedichte opdracht"; hier
is de latere Mgr. Menten bedoeld. Bij de prijsuitdeling
in 1864 werd opgevoerd het toneelspel „Le trompeur
trompé", voorafgegaan door een ouverture van
Gevaert „Le Lion de Flandre" en een cantate van
Professor Bernardus, Antonius Potharst, getiteld „Der
Erlkönig". Coenders prijst Potharst, van Sittard afkom*
stig en van October 1845 tot 19 Juli 1890 leraar te
Rolduc, als „een zeer talentvol musicus en componist,
wiens bescheidenheid alleen schuld draagt, dat zijne
werken niet algemeen bekend werden in heel Neder»
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land". Professor Th., „groot en vierkant in zijn glimmende lusterstoga, met zijn gitzwarte lange lokken en
fonkelende brillenglazen", gaf Latijn; dit moet de latere
pastoor^journalist Thisscn zijn geweest, over wie ik
reeds een en ander vermeldde.
Leraar Kn., tevens onderwijzer te Kerkrade, gaf Wis;
kunde; dit was Knittel. Bij promenade zongen de jongens „Brigands de la montagnc ' uit de „Zouave Ponti=
fical" en andere liederen van Potharst.
De ongeveer driehonderd studenten waren verdeeld
over drie cursussen: Seminarie, Industrieschool en
Realschule; deze laatste cursus werd bezocht door ongc«
veer zestig Duitse jongens.
Het boek van Coenders schijnt zeldzaam geworden
te zijn en geheel in vergetelheid geraakt. Toch bevat
het opmerkelijke beschrijvingen, zoals „Kerstn.icht te
Rolduc" en „Bronk te Gulpen". Hij moet ook een dra«
matisch zangspel hebben geschreven onder de titel
, Het Meilief van Gulpen". Zijn grootouders woonden
te Maastricht.
Voor de uitbouw en verfraaiing van Rolduc maakte
zich zeer verdienstelijk Michael Rencrus Hubertus
Gorten, geboren te Geverik»Beek 24 Augustus 1844, van
1868 tot 1893 leraar en nadien tot zijn dood in 1909
directeur van het vermaarde onderwijsinstituut.
Hij hief de vermelde Realschule op, toen de Duitse
regering kinderen, die in het buitenland gestudeerd
hadden, in hun carrière belemmerde. Inmiddels breidde
hij, met een heldere kijk op de toekomst, de middel«
bare scholen te Rolduc uit door het stichten van een
handelscursus en de inschakeling van voorbereidende
klassen. Om de bloei te bevorderen, zorgde hij, dat
voldoende geestelijken de studiën aan de Nederlandse
universiteiten volgden en op de hoogte bleven van de
vakken die zij moesten doceren. Gorten was een bemin«
nelijk man, liefderijk voor wie aan zijn zorgen waren
toevertrouwd. Toonde hij zich soms te goedhartig, in
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pHchtsaangelegenheden wist hij van geen toegeven en
liet naast zijn gevoelig hart het koele verstand aan het
woord. Hij wist zich veler achting en vriendschap te
verwerven. Prins Hendrik der Nederlanden bezocht
meermalen Rolduc en luisterde met genoegen naar wat
de vriendelijke directeur hem te vertellen wist inzake
de prestaties van het onderwijs en de merkwaardig»
heden van de oude Augustijnersabdij, waarin de krach»
tige postuur van de deftige directeur zo uitstekend
paste. Aan de verplichting voor de leerlingen om Frans
te spreken werd streng de hand gehouden. Dit kwam
hun in het verdere leven goed te pas.
Mgr. Gorten behoorde tot de redenaars van die tijd,
wier eloquentie in de sierlijke taal van „la belle France"
vermaard was. Grote liefde voor wetenschap en kunst
bleef hem eigen. Hiervan getuigen zijn geschriften. Hij
gaf een levensschets van de stichter der abdij Ailbert
d'Antoing, wiens broeders afstammelingen waren van
de dynastieën van Wassenberg, Gelder, Heinsberg,
Valkenburg, Kleef en Kriekenbeek, en liet bij het acht»
honderdjarig bestaan der abdij het gebeente van de
stichter bijzetten in de crypte der kerk. Vooral door
zijn toedoen begon men tussen 1895 en 1902 met een
grondig herstel van de mooie Romaanse abdijkerk. Het
fraaie boek? en plaatwerk „Rolduc in Woord en Beeld"
(1902) toont zijn piëteit voor een van de vermaardste
oorden van Nederland. Om ook de leerlingen iets van
de stichting aanschouwelijk voor te stellen, schreef hij
een „Tableau historique. Entrevue de Burchard, Seig»
neursEvêque d'Utrecht, avec Ailbert d'Antoing, fonda»
teur de l'Abbaye de Rolduc en l'an 1107 ä Rode
(Rolduc)." Dit werd op 12 Juli 1897 opgevoerd in de
aula van het College.
Aan Mgr. Gorten dankt ook de vereniging „Voor Eer
en Deugd" haar ontstaan. De latere directeur van
Rolduc, Mgr. A. J. M. H. Van de Venne, afkomstig uit
Echt, heeft hiervoor zeer krachtig geijverd.
Het plotseling overlijden van Mgr. Gorten op 25
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Augustus 1909 verwekte grote ontsteltenis. Hij was
teruggekeerd van de begrafenis van zijn vriend, pastoor
Wijnen te Eijsden en verbleef daarna in de pastorie
van Mgr. Menten te Maastricht. Terwijl hij in de trein
naar Sittard stapte om huiswaarts te gaan, werd hij
door een beroerte getroffen. Zijn stoffelijk overschot
werd bijgezet te Rolduc.
Vanaf 1894 verscheen als studentenblad van Rolduc
het graag gelezen „Utile Dulci. Een uurtje lectuur in de
vier moderne talen voor onze ontwikkelde jongelui."
Het bracht opmerkelijk nieuws uit binnen« en buiten»
land, verzen, en vertelsels als vertaalstof uit het Frans,
Duits en Engels.
Het „Jaarboek van Rolduc" hield de oud=studenten
op de hoogte van het voornaamste nieuws in het
„séjour de leur enfance, Rolduc, aimable lieu."
Voor de geschiedenis van Rolduc legde Mgr. Dr. Pe=
trus Josephus Maria Van Gils, grote belangstelling
aan de dag, evenals de schrandere mediaevist Dr. P. C.
Boeren in zijn „Rodensia".
Op 11 October 1919 overleed als pastoor te Venray
Maria Pascalis Schmeits, een trouwe vriend van Mgr.
Dr. H. A. Poels. Evenals Mgr. Gorten genoot hij een
grote reputatie als redenaar, maar ook als oudheid?
kundige en musicus. Geboren te Sittard 21 Augustus
1851, kwam hij als kapelaan aan de St. Servaaskerk te
Maastricht in 1875 en bleef er twintig jaren. Ik her»
inner mij nog, hoe men samenstroomde om hem te
horen, als hij bij een Heiligdomsvaart uitleg gaf van
de vertoonde kerkelijke schatten. Zijn wetenschappen
lijke onderzoekingen bij de restauratie van de ver«
maarde kerk, oud monument van de christelijke kunst,
brachten hem in nauw contact met architect Dr. P.
Cuypers, die het herstelwerk deed. Het Frans hanteerde
Schmeits even gemakkelijk als zijn moedertaal in de
omgang en bij het schrijven van studiën over de bouw«
geschiedenis der St. Servaaskerk. In 1914 verscheen
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van hem in het programmaboek van de zestiende Lim»
burgse Katholiekendag ook een doorwrochte studie
over de merkwaardigheden van Venray, waar hij toen
zowat twaalf jaren pastoor was en beschikte over een
bijzonder mooie en merkwaardige kerk.
Als lid van het hoofdbestuur der St. Gregoriuss
Vereniging ijverde Schmeits ook zeer voor de herleving
van de liturgische zang. Ik heb hem meer intiem leren
kennen als adviseur van de Diocesane Volkszangver«
eniging. Toen bleek hij echter reeds moeilijk meer te
bewegen om in het openbaar een lezing te houden.
Kinderlijk gelukkig was hij, als hij ergens een kostbare
antiquiteit ontdekte. Hij beschikte over talrijke zeld=
zaamheden, die hij voor geen schatten kwijt wilde zijn.
Schoonheidsgenot was hem een levensbehoefte thuis
en op reis, want tegen een moeilijke reis zag hij niet
op, al was het slechts om een enkel monument te
kunnen bewonderen.

91

Mr. Louis Regout en zijn zoon

T

ijdens mijn bezoek aan Rome in 1925 kon ik niet
nalaten even te vertoeven bij het graf van Mr. Louis
Hubert Willem Regout, geboren te Maastricht 27
October 1861. Hij rust er in de schaduw van het Vati;
caan, op hetzelfde kerkhof als Dr. Schaepman, zijn
medestrijder voor de belangen der katholieken in de
Nederlandse politiek.
Wat zijn de grafsteden van die beide beroemde man«
nen eenvoudig! Waren hun portretten niet uitgebeiteld
in de marmeren gedenkplaten, men zou hun rustplaats
moeilijk vinden op de intieme kerkhofsvlakte tussen
de grauwe muren terzijde van de majestueuze Sint
Bieter. Maar zij genieten het voorrecht de jongste dag
te verbeiden in de onmiddellijke nabijheid van de plek,
waar de eerste bloedgetuigen van het Christendom de
heldendood stierven ter betuiging van hun trouw aan
Christus en zijn Kerk. De grond daar is doordrenkt
van het bloed der martelaren.
Toen ik daar stond, herleefde voor mijn geest de
sympathieke figuur van onze voormalige Minister van
Waterstaat, die naar de Tiberstad ging als gezant en
gevolmachtigd minister voor tijdelijke zending bij de
Pauselijke Stoel, om er spoedig te sterven. Was hij het
niet, die onder het ministerie De Meester de wet op
het Arbeiderscontract zo moedig verdedigde? In de
politiek bleek hij iemand te zijn van sterke gouverne»
mentele kracht, schitterende welsprekendheid en bui=
tengewone slagvaardigheid, die ook de tegenstander
eerbied afdwong en soms zelfs „onder een bekoring
bracht waarvoor hij op zijn hoede moest wezen", zoals
bij zijn overlijden het liberale „Vaderland" getuigde.
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Bij zijn dood o p 27 October 1915 wees „De Tijd" er
op, hoe hij, niet voortgesproten uit een adellijk geslacht,
maar uit een industriële familie, zichzelf adelde door
energie, werkkracht en vernuft." Gentleman in alles,
in wezen, in omgang, in vormen, was Regout een zeer
geziene persoonlijkheid in alle kringen en werd hij met
groote onderscheiding door het corps diplomatique te
Rome bejegend. Trouw zoon der Katholieke Kerk,
trouw Maastrichtenaar, al stond zijn woon vele jaren
elders, leefde hij met de katholieke hoofdstad van Lim»
burg fier het openbare katholieke leven mede en stelde
er een eer in bij grootsche ontplooiingen van katholiek
leven als een Katholiekendag of een MariasCongres
tegenwoordig te zijn."
Louis Regout bleef op en top Nederlander, ook ginds
aan de Tiber. Een priester, die aan zijn sterfbed stond,
vertelde mij, dat een zijner laatste wensen was: „Laten
wij nog eens in het Nederlands bidden."
Hij is een van de opmerkelijke figuren uit het Maas»
trichter leven van mijn jeugd, de tijd, dat W. Vliegen,
toen drukkersgezel bij Leiter Nijpels, op Zaterdag»
middag, voorzien van een trompetje, het socialistische
weekblaadje „Recht voor allen" en „De Volkstribuun"
langs de straat ventte; toen Fons Olterdissen met de
vereniging „Maastricht Vooruit" weidse optochten
organiseerde bij feestelijke gelegenheden; toen het ver»
keer de kinderen nog niet belette in zijstraten rustig te
spelen over de hele weg; toen het Witte^Vrouwenveld
nog veld was met gezellige wandelpaadjes naar Amby;
toen de Sint Pietersberg nog niet uitgelepeld was door
de Enciïindustrie; toen achter de Boschstraat en de
Brusselse straat nog de grauwe vestingwerken lagen
met
kruitmagazijn,
schietbaan
en
kazematten,
bewaakt door een militaire post; toen het kasteel achter
het oude stationsgebouw nog bewoond werd door de
oude Regout; toen Martin Rutten (1858—1920) rector
was van het R. K. Weeshuis en de patronaten voor
jonge werklieden stichtte.
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Louis Regout reed toen geregeld in een tilbury naar
en van de fabriek, waarvan hij directeur was, bijna
altijd begeleid door zijn echtgenote Vrouwe Wilhelmina
Johanna Everard en enige kinderen. Als groot«indu»
strieel stond hij zeer gunstig bekend. Van wie met hem
samenwerkten vernam ik, hoe hij tegen geen arbeid
opzag en, als er op de bureaux extra^werk te verrichten
viel, zelf soms mee aan de gang bleef tot diep in de
avond, waarbij een billijke loonregeling hem zeer ter
harte ging.
Zelfbedwang was een van zijn kenmerkende eigen«
schappen als minister. Hij bepaalde zich niet tot het
defensief maar dorst ook het offensief aan. Wat voor
geduchte antwoorden gaf hij zijn tegenstanders soms
in verbijsterende raakheid voor de vuist weg uit zijn
sterk geheugen, dat geen aantekeningen behoefde om
zich data en feiten te herinneren. Voor het gezantschap
te Rome was hij de rechte man op de rechte plaats.
Hij had er ontzaglijk veel goed kunnen doen, zo het
hem vergund ware geweest zijn volle kracht te ont«
plooien.
Hij kwam echter te Rome in het heetste van het sei;
zoen, met een door overmatig geesteswerk geschokt
gestel, dat bij zo'n klimaat niet kon reconvalesceren.
Te jong, naar menselijke inzichten, is hij zijn gezin en
zijn vaderland ontvallen in Augustus 1915. Zijn beel»
tenis op de witte marmersteen links bij de ingang van
het kerkhof stemt dan ook weemoedig, als wij denken
wat zijn heengaan ongedaan moest laten. Maar wij
troosten ons bij dit graf met de gedachte, dat daar
rust een waardig burger van de stad van Sint Servaas,
wiens levenstaak hoog uitsteeg boven het stoffelijke
bij het streven naar een ideaal, dat de oprechte Limbur»
ger steeds lief was en nog steeds is: alles te herstellen
in Christus. Ook in de dood is Louis Regout een „civis
Romanus" in de christelijke zin van het woord. Hij
bracht zijn leven ten offer voor de katholieke zaak.
Een zoon van Mr. Louis Regout was prof. Mr. Dr.
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Robert Hubert Willem Regout, te Maastricht geboren
18 Januari 1896. Hij studeerde in de rechten te Utrecht,
trad in 1915 in het noviciaat der Jezuïeten, hervatte
in 1921 zijn universitaire studie te Leiden en deed er
doctoraal examen in 1924. Hij voltooide dan zijn theolo»
gische studiën en werd in 1927 priester gewijd. Na nog
twee jaren in het buitenland gestudeerd te hebben,
werd hij docent in de Staatswetenschappen en de Socio,
logie aan het Collegium Berchmanianum en leraar aan
het St. CanisiusïCollege te Nijmegen. In 1934 promo»
veerde hij te Leiden met lof op een dissertatie over „La
doctrine de la guerre juste de S. Augustinus jusqu'
ä nos jours". In 1937 volgde zijn benoeming als mode»
rator der Nijmeegse studenten, terwijl hij in 1939
hoogleraar werd in het Volkenrecht aan de R. K.
Universiteit.
Toen de Duitsers in 1940 ons land binnenvielen, ge=
raakte hij spoedig in gevangenschap. P. van Gestel S.J.
schreef een belangrijk artikel over hem in het Jaarboek
van het St. Canisius^CoUege te Nijmegen 1944—1945.
Daarin kan men lezen, hoe deze fijngevoelige priester
na veel lijden, blijmoedig aanvaard uit liefde tot God
en zijn vaderland, op 4ó«jarige leeftijd in Januari 1943
stierf in het beruchte concentratiekamp van Dachau,
waar hij zich met kwijnende gezondheid bleef wijden
aan de leniging van de noden zijner medegevangenen.
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Audiëntie bij Z.H. Paus Pius X I
Met Gerard Gijsbertus Romanus Van ThielsHaff»
mans (1872—1932), Antoon
Raymakers—Freericks
1857—1928) en zijn broeder uit Lier bezocht ik Rome
in 1925 ter viering van het Heilig Jaar.
Voor ons was audiëntie aangevraagd bij de Paus.
Het was Woensdagavond 25 Februari. Wij hadden
tegen zeven uur in ons hotel „Minerva" gedineerd, maar
nog altijd was de koerier van het Vaticaan niet ver»
schenen met de zo vurig verbeide brieven van toe»
stemming en bekendmaking van het uur der audiëntie.
De zijgang met de correspondentietafeltjes in het
hotel was reeds vrijwel verlaten, en in de grote binnen»
zaal was het licht reeds gedoofd en ruiste geheim»
zinnig het water van de fontein. Het liep tegen
elven. Bij gemis van een goede sigaar, waarvoor je in
Rome vijftig cent tot een gulden betaalde en die je
dus niet kocht, stelde ik mij met een sigaretje tevre«
den, om mijn gedachten te concentreren bij de schrij»
verij, die ik onderhanden had, toen iemand de tijding
bracht, dat wij de volgende middag omstreeks twee
uur op het Vaticaan verwacht werden. Enkelen, die
nog met hun nachttoilet bezig waren, werd het blijde
nieuws nog even aan de deur van hun slaapkamer
meegedeeld.
De volgende morgen verschenen de heren in jacket
met witte das en de dames in Zondags toilet aan het
ontbijt. Wij gebruikten de lunch in een restaurant bij
het Vaticaanse plein. Omstreeks één uur gingen wij de
trappen op aan de kant, waar de Zwitserse wachten,
in hun schilderachtige kleedij en voorzien van helle»
baarden, de toegang bewaakten. In de garderobe gaven
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wij onze overjassen en hoeden in bewaring. Wij betraden de wachtzaal. Beambten eontroleerden onze kle=
ding. Dan werden wij door enige zalen geleid, totdat
ons in een groot vertrek verzocht werd in het rond te
gaan staan, één voor één naast elkaar, met ruimte om
te kunnen knielen. Pauselijke garde^officiercn in groot
tenue zorgden voor de regeling en wandelden op en
neer. De zaal, waarin wij ons nu bevonden, was hekleed met kostbare gobelins aan de wanden, voorstel»
lingen uit de Bijbel, terwijl op het rode vloerkleed in
het midden de naam van wijlen Paus Leo XIII was
ingeweven.
Er heerste spoedig een plechtige stilte, slechts onderbroken door gefluister van dames, die met haar hand;
tasje soms moeilijk raad wisten. Dan rinkte een schel.
Nu zou hij komen, de Paus! De officier bij de tussendeur zette zich in postuur. De onrust verhoogde tot
spanning. Toen verscheen de Paus in witte soutane,
met halsketen, het hoofd bedekt met een rood calotje.
Achter hem de camerlengo, een forse priester, die
enkelen van het gezelschap en ook mij vroeg, waar wij
vandaan kwamen.
Bij de verschijning van de Opperherder waren allen
op de knieën gezonken. Na even rondgekeken en een
stille welkomstgroet gewisseld te hebben, begon de
Paus vanaf de deur, waardoor hij binnentrad, zijn
rondgang langs de schare der pelgrims. Eén voor één
mochten zij zijn ring kussen en allen ontvingen, lot hun
blijde verrassing, van hem eigenhandig een herinner
ringsmedailje. Maar nog een verrassing wachtte. De
Paus wilde, wie van zo ver gekomen waren, toespreken.
Daar het merendeel der pelgrims, die zich in de zaat
bevonden, Belgen waren, betuigde hij eerst zijn liefde
voor België. Dan sprak hij: „Gij zijt gekomen naar
Rome, om de geestelijke voordelen van het Heilig Jaar
deelachtig te worden, voor zelfheiliging, maar ook om
anderen te stichten. Zegt aan hen, die ginder thuis
gebleven zijn, wat gij zijt komen zien en vooral wat gij
97
7

zijt komen doen te Rome. Zij moeten kunnen opmerken
de verandering, die in u plaats gehad heeft door deze
pelgrimstocht. Wij gaan u onze zegen geven. Die zegen
zal een zeer bijzondere zijn, van buitengewone beteke«
nis zowel voor het heden als voor de toekomst. Wij
stelden u ook ter hand een medailje van het jubileum
van het Heilig Jaar, niet alleen om u deze ogenblikken
in het geheugen te doen blijven, maar ook om u een
verzekering te geven van de achting die wij u toedra»
gen. Wij schenken u dus onze zegen voor u zelf en
voor al degenen die u in de geest volgen en die zich
in uwe gebeden hebben aanbevolen: uwc ouders, uwe
kinderen, uwe families, voor uwe werken en uw land.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus
sancti descendat super vos et maneat semper. Amen.
Adieu!"
Adieu! Het was ons eeuwig afscheid van Paus Pius
XI. Wij gingen naar Rome en zijn er, gesterkt in ons
geloof, van weergekeerd. Nog bewaren wij de ons ge»
schonken medailje en het pelgrims=insigne met het
witte kruis op blauwe achtergrond, waarop in gouden
letters gegraveerd staat: „de vrede van Christus in
Christus' rijk", als dierbare souvenirs aan de mooiste
reis, die wij ooit maakten.
Wat betreft ons verblijf te Milaan schreef ik in het
„Gedenkboek van het 30«jarig Jubileum van het St.
Carolus Borromeus^College te Helmond (1948)", uitge.
geven door de oud^leerlingen, over de Milanese Dom
en de grafkapel van de H. Carolus Borromeus.
Men moet over bijzondere lichamelijke en geeste»
lijke kracht beschikken om, zoals Paus Pius XI zich
tot taak stelde, in zo'n jubeljaar te kunnen voldoen
aan het verlangen van de duizenden pelgrims, die om
audiëntie verzoeken, terwijl daarnaast de gewone
werkzaamheden voortgang moeten vinden. Pius XI
vertrouwde hiervoor bijzonder op de voorspraak van
de H. Theresia van Lisieux, die hij speciaal vereerde.
Hij noemde haar zijn tweede Engelbewaarder. Zij was
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de eerste zalige en ook de eerste heilige, die hij cano«
niseren mocht; haar leven van zelf verzaking en bemin»
relijke eenvoud strekte hem in alles tot voorbeeld.
Bij het betreden van de St. Pieterskerk overweldigt
je de verblindende glans van het witte marmer. De
massale omvang en de rijkdom aan kunst in de talrijke
monumenten en mozaïeken besef je pas na herhaald
bezoek. Wie zich de moeite getroost om naar een hoge
balustrade binnen de immense koepel te stijgen,
krijgt een idee van de kunstvaardigheid der oude
mozaiekbewerkers, die het klaarspeelden een figuur te
ontwerpen als die van God de Vader, neerblikkend op
het graf van Sint Petrus, een voorstelling, die op
honderd meters omlaag evenzeer voldoet als van nabij
bekeken. Men moet bewonderaar van de Renaissance»
kunst zijn om de vreemde praal van sommige graf»
steden te kunnen genieten. Voor ingetogen gebed dient
men zich ergens af te zonderen. Het onvermijdelijk
gedrentel der talrijke bezoekers hindert anders de
devotie. Bij kerkelijke diensten wordt ieder mee opge»
voerd in de jubel van geestdrift, het Romaanse tempe»
rament eigen.
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Mgr. P . Noyen en P . de Louw
Tijdens mijn verblijf te Rome bezocht ik ook de
Vaticaanse Missie^tentoonstelling, grandioos van opzet.
Hierdoor werd men zich bewust van wat er over de
wereld aan geloofsverkondiging bereikt werd en hoe=
veel offers daarmee gemoeid waren, met welke bezwa«
ren men te kampen had, welke terreinen nog braak
lagen. Door een fleurige tuin^aanleg kon men de ver;
schillende paviljoenen bereiken, waar gedienstige priesters bereid waren het aanschouwelijke toe te lichten.
Ik zag daar ook de beeltenis van Mgr. Petrus Noyen,
aan wie ik prettige herinneringen bewaarde uit de tijd
dat ik te Venlo woonde en hij verbleef in het Missie«
huis te Steyl. Wij waren samen wel op stap geweest,
wanneer hij uittoog met een serie mooie lichtbeelden
over land en volk van China, en dit wat aanvulling
behoefde door een sociale opwekking of volkszang, die
ik toen propageerde als bestuurslid van de Diocesane
Vereniging, waarvan te Venlo een bloeiende afdeling
bestond. Onze excursie naar Belfeld, waar toen ook
geld moest ingezameld worden voor een nieuwe kerk,
is mij steeds bijgebleven. Wij hadden vergaderd in een
café met lage zoldering, waar een vrij talrijk mannelijk
publiek kwistig was omgesprongen met het gebruik van
nicotiaans kruid, zodat je de rook snijden kon en de
aanwezigen zich aan ons als schimmen begonnen te
vertonen. Ventilatie bracht wat verheldering en
opluchting, doch slechts kortstondig. Maar de verga»
dering slaagde. Tevreden rolden wij onze matjes op,
in het prettig vooruitzicht even te kunnen uitblazen bij
de pastoor, die ons uitgenodigd had. Belfeld was toen
nog erg landelijk. Wij wisten de weg naar de pastorie
wel bij dag, maar niet in het grauwe donker van een
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regenachtige najaarsavond. Plotseling uit het verlichte
vergaderlokaal, waar een petroleumlamp haar vertrou«
weiijk schijnsel verspreidde, overgeplaatst in volslagen
duisternis, stonden wij als hulpeloze stumperds, gepakt
en gezakt te kijken in de richting van de plek, waar de
pastorie moest liggen, door enig lichtgetwinkel allicht
bespeurbaar. Dat was inderdaad ook het geval. Maar
hoe er te komen? Voorzichtig tastend, stevenden wij
op het licht af. Wegens het gure weer kozen wij zoveel
mogelijk de rechte lijn. De tocht viel aanvankelijk
buiten verwachting mee. Ook hier echter wogen de
laatste loodjes het zwaarst. Wij haakten in prikkel*
draad van een bouwland, terzijde van een smal pad.
Na bevrijding uit de doornige strik, opende zich, als
beloning voor onze kloekheid, de pastoriedeur in stra»
lende glans en werden wij hartelijk verwelkomd door
de parochieherder, bij wie wij nog een gezellig uurtje
doorbrachten, totdat wij per vehikel naar huis gebracht
werden. Noyen's opgewekte natuur en gemoedelijk
causeren verzekerden geslaagde vergaderingen voor de
Missie^propaganda.
Te Helmond in 1870 geboren, vertoefde Pater Noyen
bijna dertig jaren in China, verbleef dan een poos in
het Missiehuis te Uden en vertrok daarna naar de
Kleine Soenda-eilanden, waarvan hij in 1913 tot Apos«
tolisch Prefect verheven werd. Aangetast door een
tropische ziekte, keerde hij naar Nederland terug,
hopende op herstel van zijn gezondheid. Hij overleed
echter op 24 Februari 1924 in het Missiehuis te Steyl,
pas vier en vijftig jaren oud, dezelfde dag waarop hij
gehoopt had de bisschopswijding te zullen ontvangen.
Bij mijn terugkeer uit Rome ijverde ik te Helmond
voor een bescheiden gedenkteken, aan zijn nagedacht
tenis gewijd. Dit kwam tot stand door een comité,
waarin zitting namen Deken M, P. P. Rath en de Hel»
mondse burgemeester Marinus Van Hout. Ontworpen
door de Antwerpse beeldhouwer Eduard Deckers, werd
een bronzen reliefbeeld in blauwe steen op 10 October
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1926 onthuld bij de hoofdingang van de St. Lambertus=
kerk.
Tientallen jaren fungeerde daar als secretarisspen«
ningmeester van het kerkbestuur Petrus Christianus
Pius De Louw, geboren te Helmond 5 Mei 1859 en
overleden te Asten 5 Januari 1941. Zijn leven was een
aaneenrijging van goede werken in stilte verricht. Aan=
vankelijk van plan om priester te worden, kon hij die
loeping niet volgen door een zeer ernstige longkwaal,
waarvoor hij eindelijk genezing vond bij de beroemde
Leuvense hoogleraar Dr. Ferdinand Joseph Marie
Lefebvre. Aan strenge levensregel gebonden en o n g c
huwd gebleven, vestigde hij zich later te Asten, waar
hij zijn talrijke vrienden steeds even hartelijk als gul
ontving. Minister Dr. Laurentius Nicolaas Deckers, uit
Heeze afkomstig, ontmoette men er, evenals allerlei
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Zeer ontwikkeld
GOor vele reizen en uitgebreide lectuur, beschikkend
over een weivoorziene bibliotheek, die geregeld werd
aangevuld, wist De Louw zijn gasten steeds aangenaam
bezig te houden. Begunstiger van alle charitatief en
katholiek sociaal werk, ijverig propagandist voor de
Missie, stichtte hij te Helmond o.a. de vereniging
..Geloof en Wetenschap", die een hoge bloei beleefde,
en de R. K. Openbare Leeszaal „Sint Augustinus",
waarvan hij vele jaren bestuursvoorzitter bleef en later
erelid werd en waaraan hij zijn bibliotheek vermaakte.
Op vergaderingen boeide hij door zijn altijd correct
verzorgde voordrachten. In latere jaren schreef hij zeer
veel over hagiografische en kerkelijk^historische onder»
werpen, onder het pseudoniem „Van Brussel". Die
opstellen, rijk verlucht met merkwaardige illustraties,
zijn jammer genoeg beperkt gebleven tot het „Tijd»
schrift voor Ziekenverpleging", dat te Helmond ver*
scheen. De Louw behoort tot die bescheiden Brabantse
werkers, wier verdiensten door het nageslacht grif
worden vergeten, wier aandeel in de emancipatie van
het gewest niettemin betekenisvol moet geacht worden.
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Mucisi en Volkszang
Aan het hof van onze koning Willem III werd
dikwijls gemusiceerd, vooral tijdens het leven van zijn
eerste gemalin Sophia Frederika Mathilde van Wurtem^
berg, maar ook later. Verschillende vermaarde musici
verschenen er, zoals Liszt en Gounod, en ook twee
Limburgers: Alexander Batta en Joseph Hollman,
beiden wereldberoemde cellisten in hun tijd.
Alexander Batta, geboren te Maastricht 9 Juli 1816
en overleden te Versailles 8 October 1902, kreeg de
ercïtitel van koninklijk Violoncellist en werd door
Willem III benoemd tot Commandeur van de Eiken»
kroon. Vooral zijn bewerking van de liederen van
Schubert is zeer geprezen.
Joseph C. H. Hollman, te Maastricht geboren 16
October 1852, studeerde vier jaren aan het Conserva»
torium te Brussel, waar hij op zeventienjarige leeftijd
de eerste prijs voor cello behaalde. Hij gaf vervolgens
concerten in verschillende plaatsen van ons land en
verbleef enige tijd te St. Petersburg en te Moskou. Hij
logeerde daar bij de beroemde componist Rubinstein
en werd ten paleize genodigd om te spelen voor groot»
vorst Constantijn. Dan ging hij naar 's=Gravenhage om
deel te nemen aan het examen voor een studiebeurs
aan het „Conservatoire National" te Parijs; die studie»
beurzen waren ingesteld door koning Willem III. Hij
verwierf er een, maar moest na iedere zes maanden
voor de vorst een proefles komen geven. Later deed
Hollman kunstreizen door Europa, China en Noord»
Amerika. In Japan was hij een tijdlang muziekleraar
van een prins. Bij zijn vertrek stond hij aan de keizer
zijn stradivarius af, die hij te Parijs voor twaalfduizend
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francs gekocht had. Aan rijkdom hechtte hij als
artiest geen waarde. Hij werd dan uitgenodigd aan het
Engelse hof bij koningin Victoria en koningin Alexandra. Ook musiceerde hij later voor onze koningin
Wilhelmina en haar gemaal, Prins Hendrik der Neder:
landen. Had Willem III hem vereerd met de endere
scheiding van Officier van de Eikenkroon, door
koningin Wilhelmina, wier liefde voor de muziek Holl'
man prees in een interview, werd hij benoemd tot
Officier in de Orde van OranjcNassau.
Hollman componeerde o.a. voor cello en piano een
„Paraphrase de concert sur l'air Wilhelmus van Nas=
sauwen". Voor kamermuziek prefereerde hij Beet;
hoven, voor orkestbegeleiding Saint=Saens. Gaarne
speelde hij stukken van Bach, Mendelssohn en Schumann. Op 8 April 1912 bracht de Maastrichtse burgerij
hem een grootse hulde. Hij wees een benoeming tot
leraar aan het Parijse Conservatorium af, omdat hij
Nederlander wilde blijven. Hoezeer ook kosmopoliet,
Maastricht kon hij niet vergeten. Op 31 December
1926 te Parijs overleden, is hij, na een indrukwekkende
uitvaart in de St. Servaaskerk, te Maastricht begraven.
Mr. E. Jaspar wijdde hem een gevoelig „In Memoriam"»
gedicht in de „Limburger Koerier".
In Venlo werd mij een trouwe vriend Karel Hamm.
Geboren te Venlo 21 Mei 1876 als oudste zoon van de
bekende muziekgeleerde Gerard Hamm (1835—1904),
afkomstig uit Trier en sinds 1860 te Venlo gevestigd,
was Karel Hamm directeur van de Venlose Concert»
vereniging en de stedelijke muziekschool. Meer dan
tien jaren genoot Venlo van de uitvoering van de
meest bekende oratoria onder zijn leiding. Beroemde
solisten traden hierbij op. Van heinde en ver kwam
men die beluisteren. Hamm was een geboren dirigent
en een verdienstelijk componist. Hij schreef werken
voor mannenkoor, gemengd koor en piano, en compo«
neerde later ook enkele operetten, zoals „De Boskat",
te Kaapstad opgevoerd als onderdeel van het officiële
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feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk van
Prinses Juliana. Zijn koor „Wereldvrede" werd in 1918
gezongen op de massale anti^annexatiobetoging in Den
Haag. Bij zangwedstrijden te Amsterdam in 1902 en
1907 is werk van hem uitgevoerd. Op het laatst van zijn
leven componeerde hij ook enkele Missen. Meermalen
sprak hij mij over de uitgave van zijn meest bekend
werk. Voorzover ik weet, heeft hij dit genoegen niet
mogen smaken.
Karel Hamm was op en top kunstenaar. Een tempe»
ramentvol man, die zijn mening niet verbloemde maar
openhartig uitsprak, waar hij dit nodig achtte. Hij
maakte het ook zijn vrienden niet altijd gemakkelijk
om hem te blijven steunen. Als idealist toonde hij zich
wars van transigeren. Wat hij voor waarheid hield,
verdedigde hij zonder meer. Vóór alles wenste hij zich'
zelf te blijven. De strijd om het bestaan is hem hier«
door niet vergemakkelijkt. De vereenzaming mocht hem
soms pijnlijk vallen, hij droeg ze, al ontviel hem ook
vriendschap, waarop hij prijs stelde. Wrok daarover
koesteren kon hij niet; daarvoor was hij te groothartig.
Bij ontmoetingen later mocht hij al eens klagen, zijn
opgeruimdheid kreeg toch telkens weer de overhand,
als wij herdachten de glorietijd van het hem zo dier?
bare Venlo, toen hij de dirigeerstok voerde in het
Concertgebouw, dat hij maakte tot een centrum van
muziekcultuur. Bij zijn overlijden in Mei 1937 wijdde
ik hem in het Maastrichter dialekt een „In^Memoriam";
gedichtje in de provinciale pers.
Ook voor de Volkszang heeft Karel Hamm geijverd.
Hij componeerde o.a. liederen van de Nijmegenaar
Gijsbertus Wilhelmus Lovendaal, wiens innige poëzie
eens algemeen erkenning vond, thans ten onrechte een
vergeten figuur in onze literatuurhistorie, en schreef
ook een melodie voor mijn jeugdvers „Om jou en mij",
in „De Leeuwerk" opgenomen en bij mijn vijfeen=
twintigsjarig huwelijksfeest door vriendinnen van mijn
vrouw nog eens „de bejaarde minnezanger" voorge=
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houden. In Venlo had ik een bloeiende afdeling van
de „Diocesane Vereeniging voor den Volkszang in
Limburg" kunnen oprichten in 1910. Wij hadden er een
prachtvergadering 1 Februari 1914 met als spreker J.
Van Well, S.J. over het onderwerp „Wat wij van de
kinderen kunnen leren voor het volkslied". De volks»
zang in Limburg vond zijn vurigste propagandist in L.
L Mertens, sinds de oprichting der vereniging op 31
Januari 1909 de onvolprezen secretaris van de voor»
zitter Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck.
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