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Een verdwenen handschrift teruggevonden
`Ik zou dan toch eindelijk willen weten,' schreefFelix Rutten op woensdag 23 juli 1969 vanuit Subiaco bij Rome aan burgemeester Hub Dassen van Sittard, `waar ik aan toe ben wat
betreft mijn handschrift "Terugblik" (Sittard 1880-1930), hoe lang geleden al en geheel
vriendschappelijk, ter beoordeling in handen gesteld van uw archivaris, de heer J.L. Offermans." Maar de burgemeester kon hem niet helpen: Terugblik was `ondanks intens speurderswerk en navraag, niet aan het daglicht gekomen. Dezerzijds wordt zulks ten zeerste
betreurd. Aangenomen moet worden, dat uw scriptie ongelukkigerwijze is zoek geraakt.' Felix reageerde diep gekwetst: Ten pak machineschrift, een ongeveer tachtig bladen, groot formaat, en dan nog wel andermans eigendom, in welk huis verliest men zo
iets, alsof het een risje cigarette-papier geweest was.' 3
De warme relatie van Felix met zijn geboorteplaats was definitief bekoeld, en archivaris Offermans kreeg, hoewel ten onrechte, de schuld. Toen Walter Darley, bestuurslid
van Veldeke, Felix Rutten in het voorjaar van 1971 in zijn portierswoning aan de Via Aurelia nr. 269 opzocht en opperde dat de Vereniging Veldeke Felix' nalatenschap misschien
in bewaring zou kunnen nemen tot het moment dat de collectie aan de op te richten universiteit van Maastricht kon worden overgedragen, had Felix daar wel oren naar, 'daar ik
met de leugenaar Offermans niks meer wil te maken hebben, en Sittard nog alleen maar
centen telt en geen weet heeft van de Muze.' 4
Felix 'H. Rutten stierf enkele maanden later, op 22 december 1971. Het manuscript,
beter gezegd: het typoscript, was toen nog steeds niet terecht. Pas eenendertig jaar later
zou het bij toeval worden aangetroffen in de collectie A.H. Simonis, die in het Stadsarchief Sittard-Geleen berust. 5
2
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Van Sittard naar Rome
Felix Rutten werd geboren in Sittard op 13 juli 1882. 6 Ruim dertig jaar van zijn lange leven
— hij werd 89 jaar oud — heeft hij in Limburg doorgebracht: in Sittard zijn kinderjaren en
het grootste deel van zijn middelbare schooltijd (1882-1900), te Rolduc het laatste jaar van
het gymnasium en de tweejarige cursus filosofie (19oo-1903), tijdens de Eerste Wereldoorlog twee jaar in Venlo als redactiesecretaris van de Nieuwe Venlosche Courant (1914-1916),
en tenslotte een tiental jaren in Geulle (1919-1929), waar hij, niet erg gelukkig getrouwd
met de schrijfster Marie Koenen, eerst op de Snijdersberg nr. 12 woonde en vanaf '924 in
de nieuwe villa Schieversberg. In de jaren 1903-1909 studeerde hij aan de universiteiten van
Leuven en Luik. Gedurende twee levensperioden (1910-1914 en 1929-1937) trok hij als
reisjournalist door vrijwel alle landen van Europa, door Noord-Afrika en Israel. Tenslotte
streek hij voorgoed neer in Rome, waar hij als `Limburgse Romein' een gewaardeerd
ambassadeur werd voor de schoonheden van de Eeuwige Stad.
Felix Rutten heeft als schrijver nationale bekendheid genoten: als dichter in de sfeer
van Tachtig vooral in de literaire wereld, als reisverslaggever en dramaturg in een veel bredere kring. Voor de katholieke gemeenschap van Nederland was hij gewaardeerd huispoeet bij bijzondere uitgaven en gevierd spreker bij manifestaties van rijk Rooms leven.
Rond 1920 stond hij op het toppunt van zijn roem. Maar vanaf '925, na een vernietigende
kritiek in het tijdschrift Roeping, raakte hij in literaire kringen uit de gratie. Omdat hij zich
als dichter niet vernieuwde, was dat ook onvermijdelijk. Hoewel zijn roem dus verbleekte,
bleef zijn naam toch bekend door zijn reisverslagen in dag- en weekbladen en zijn reisboeken. Zijn verblijf in Rome vanaf '937 droeg aan die bekendheid bij: als bohemien, lettre en historicus verwierf hij er zijn vaste plaats in de Nederlandse kolonie, naar de gelegenheid sportiefgekleed of zeer gesoigneerd, en bekende en onbekende Nederlanders die
naar Rome reisden, vertelden enthousiast over hun ontmoeting met deze kleurrijke heer,
een kras 'monument' van Nederlandse cultuur in Italie. Onder hen ook Godfried Bomans,
die Felix Rutten — `een stevig gebouwd mannetje, met borstelige witte wenkbrauwen, een
witte snor en een wit baardje' — aanprees als 'de beste gids van Rome'.
Na 1955 begon een nieuwe periode van erkenning. Felix Rutten was de zeventig ruim
gepasseerd, maar nog steeds kerngezond. Een oude liefde ontwaakte: die voor de 'romantiek' van Limburg en het dialect van zijn geboortestad. Een nooit verdwenen droom, in
stand gehouden door het bewaren van afstand. In 1956 kwam burgemeester M.W.J. Coenders van Sittard naar de Via Aurelia om kennis met hem te maken en kort daarop verleende de gemeente een subsidie voor de uitgave van zijn eerste bundel dialectpoezie, Alaaf
Zitterd (1956). Felix' goede vriend en oud-stadgenoot, prof. ZefTimmers, schreefzijn kennissen aan om bij gelegenheid van Felix' vijfenzeventigste verjaardag een fonds te vormen, waaruit de uitgave van meer dialectwerk gefinancierd kon worden. Limburg zingt en
Novellen verschenen in 1957 en 1958. De boekjes vonden helaas weinig kopers, waardoor
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de uitgave van de aangekondigde bundels Keuningskenjer en Luuj en laeve oet awd Zitterd niet
doorging.7 Maar de activiteit vond ook waardering, en niet alleen in Veldeke-kring. Want
toen de Sindaco van Rome op 29 oktober 1957 aan Felix Rutten op het Capitool de zilveren eremedaille van de stad uitreikte, prees hij hem mede om zijn dialectverzen, een teken
dat hij om Rome toch ook de vaderstad niet had vergeten en dat hij dus het hart op de juiste plaats droeg. 8
`Italie begint in Limburg' had Felix Rutten in 1918 al geschreven. Nu hij Romein geworden was en de droom van het groene Limburg in hem was blijven leven, wilde hij de
gelijkenis van Limburg/Sittard met Italie/Rome uitwerken en beschrijven: overeenkomsten in de karakteristiek van steden en dorpen en dagelijks leven, het taalgebruik en de
volksgebruiken, de beleving van het geloof; ook zou hij Sittardse figuren tekenen die zich
door hun werk en leven onderscheidden en daardoor op heel eigen wijze vorm gaven aan
het `noi antri' van de Romeinen: de zoeaaf Gilliam Lindemans, Nikola Reubsaet die zich
hertog van Camposelice mocht noemen, de musicus Bernard Pothast, de `gevangen condor' Charles Beltjens. 9 Najaar 1961 en heel 1962, het jaar waarin hij tachtig werd en drager
van de zilveren erepenning van de stad Sittard, was hij ermee bezig: schrijven, schrappen,
herschrijven. Op 13 december 1962 noteerde hij: `Ikzelf schrijf nu mijn "Italie-Limburg"
wel voor de vijfde keer, en nog ben ik er niet in vrede mede.' Ruim drie maanden later was
het werk tijna gereed'.I° Dan is er radiostilte. Mogelijk achtte hij de moeizaam tot stand
gekomen compositie onevenwichtig, doordat het eraan ten grondslag liggende thema
soms wat geforceerd was doorgevoerd, dan weer moeilijk waarneembaar was. Fragmenten uit Italie begint in Limburg zou hij gebruiken voor zijn bijdrage aan het 'Limburg-

[ FELIX RUTTEN TERUGBLIK ]

nummer' (mei 1963) van De Nieuwe Limburger en bewerken tot artikelen voor de tijdschriften Maasland (1968-197o) en Limburg Vandaag (197o-1972).
Intussen was de tachtigjarige op 25 januari 1963 in de Sittardse stadsschouwburg gehuldigd. Op de eerste rij bleef een stoel onbezet; hij was bestemd voor de feesteling, die
afwezig was maar de voile zaal vanaf een geluidsband toch toesprak. Godfried Bomans
legde het de feestgangers uit: `Hij heeft Limburg gekend als een argeloze bruid en vreest
de ontmoeting met de kloeke zakenvrouw, die eruit te voorschijn kwam. Ziedaar de reden
van die lege stoel.' Hoewel hij er niet wilde verschijnen, is Felix Limburg en Sittard voor
die huldiging heel dankbaar geweest. Hij wilde graag iets terugdoen.

Terugblik
Drie jaar later, op Witte Donderdag 1966, toen hij door een hartziekte getroffen werd
waarvoor hij enkele weken in een kliniek moest worden opgenomen en waarvan hij maar
langzaam herstelde, was hij 'net klaar met een nieuw handschrift, dat ik Terugblik genoemd heb, Vifftig jaren Limburg, 188o-193o ...'. Aan deze `kleine cultuurgeschiedenis van
ons gewest', waarvan de titel oorspronkelijk `Achteraf gezien' luidde, had hij een goed
jaar gewerkt. Jan Poelhekke, de directeur van het Nederlands Historisch Instituut in
Rome, en Anton van Duinkerken, pseudoniem van de Nijmeegse hoogleraar Willem
Asselbergs, hadden hem plaatsing in Maasland of een uitgave in boekvorm door Desclee
de Brouwer te Brugge geadviseerd. Het eerste leek Felix, gelet op de omvang van het typo-
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script, niet wel mogelijk, Desclee de Brouwer wilde een autobiografie, en uitgeverij De
Toorts in Haarlem, waar in 196o zijn boekje In Assisie verschenen was, zag het voor haar
fonds niet zitten. Was er dan in Limburg geen uitgever te vinden? Felix Rutten legde de
vraag voor aan archivaris Offermans, met wie hij voor en na de huldigingsbijenkomst in
Sittard uitvoerig gecorrespondeerd had. Ondanks de donkere wolken boven de gemeentelijke financien achtte deze, na ruggespraak met de gemeentesecretaris en de secretaris
van de Culturele Raad Limburg, een uitgave door de gemeente Sittard met steun van Anjerfonds en provincie niet onmogelijk."
Rond Terugblik volgen nu vier maanden van bedrijvigheid. Op 2 januari 1967 stuurt
Felix aan Offermans het typoscript toe. Deze gaat onmiddellijk over tot kritisch doornemen en maken van notities. Op 2 maart reageert hij: een schrijven van acht pagina's met
vele kanttekeningen, enig commentaar en een aantal vragen. Felix zegt hem per omgaande hartelijk dank en wijst tevens met nadruk op een potentiele sponsor, de industrieel
dr. Louis van der Grinten uit Venlo, `een van mijn intiemste Limburgse vrienden'. Deze
was bij Felix op bezoek geweest en bleek genteresseerd in 'de zwanenzang van de
welhaast vijfentachtigjarige, Limburgse schrijver'. Op 2 april gaat Felix uitvoeriger in op
Offermans' opmerkingen en vragen en voegt er een geheel herziene versie van de beide
eerste hoofdstukken bij. Offermans op zijn beurt zoekt contact met dr. van der Grinten,
die zich tot steun bereid verklaart, en met Constant Verheggen, de cultuurambtenaar van
de gemeentesecretarie, aan wie hij meedeelt dat voor Terugblik gelden uit de provinciale
kas kunnen worden aangetrokken en tevens vraagt te bezien of er door de gemeente iets
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gedaan kan worden. Typoscript en gevoerde correspondentie geeft hij aan Verheggen
door. Aan Felix Rutten doet hij verslag van zijn activiteiten en deelt hij mee dat de afdeling
Onderwijs, Cultuur en Recreatie de zaak van de gemeentelijke en provinciale subsidies
verder behandelt. Ook attendeert hij Felix nog eens op twee zijns inziens gevoelig liggende passages in Terugblik, namelijk de verwisseling van de burgemeesters Rutten en Gijzels
bij de ontvangst van de Koningin op de Sittardse tentoonstelling van 1913 en de negatieve
benadering van de zusters ursulinen.1 2 Blijkbaar had hij niet de moed om een derde gevoelige kwestie aan te raken, t.w. de weinig vleiende karakterisering van een aantal leden van
de familie Rutten, waar Felix nu eenmaal veel minder mee ophad dan met de familie van
zijn moeder, de Imkamps. Op 12 april 1967 tenslotte deelt Offermans aan Felix Rutten
mee: le correcties worden conform uw aanwijzingen aangebracht.' Tegelijk geeft hij
aan Constant Verheggen nog enkele gewisselde brieven door en merkt op: 'De (door Felix
Rutten gewenste) correcties zal ik aanbrengen zodra de financiering begint te lopen. Geef
me dan alle manuscripten van Felix even terug.' En vol optimisme schrijft hij aan Felix
Rutten: `als streefdatum hebben we uw verjaardag, 13.7.67.'1 3
Na 12 april 1967 zijn gedurende anderhalf jaar geen relevante stukken voorhanden,
maar op grond van de brieven die vanafi4 oktober 1968 over Terugblik gewisseld zijn, is de
gang van zaken wel te reconstrueren. Welnu, de afdeling Onderwijs, meer in het bijzonder Constant Verheggen, onder supervisie van zijn chef, Johan Pilgram, legde het typoscript met daarbij gevoegde correspondentie voor aan A.H. Simonis, die tot oordelen bevoegd geacht werd; — archivaris Offermans duidde hem liefst aan met de benaming 'deskundige' (tussen aanhalingstekens! wat iets zegt over beider relatie). 'Men' (Simonis, Pilgram en Verheggen, de afdeling Financien, wellicht ook gemeentesecretaris Karel Hendriks, die tevens econoom was van de zusters ursulinen) kwam daarna tot het besluit dat,
gelet ook op de kritische noten van Offermans waarmee Simonis het naar verluidt eens
was, en gezien de toestand van de gemeentelijke financien, het typoscript niet in de voorliggende vorm kon worden uitgegeven. De uitgave van een versie die van gevoelige elementen gezuiverd was, achtte 'men' in de toekomst overigens niet uitgesloten. Een bijkomend probleem was het plan voor de uitgave van een groot historisch boekwerk, Sittard,
historie en gestalte, waarvoor Burgemeester en Wethouders op 20 september 1967 een krediet van 13.00o gulden hadden verleend. Dit project, waaraan behalve Simonis en Offermans ook Felix' vriend Timmers meewerkte, nam concrete vormen aan in de periode
1968-1970, — reden temeer om met Felix' geesteskind geen al te grote haast te maken. Het
typoscript van Terugblik, inclusief de tweede versie van de eerste twee hoofdstukken en met
een aantal erover gewisselde brieven, bleef dus in handen van Simonis en werd, al dan
niet met opzet, vergeten.I4
Ook Felix Rutten had geduld, meer dan een jaar. Van de negatieve ontwikkelingen in
Sittard wist hij niets, ook niet via zijn vriend ZefTimmers, met wie hij pas op 3 december
1969 over de gang van zaken rond Terugblik zou spreken.r 5 Maar de tekst van Terugblik liet
hem niet los. In juli-augustus 1968 maakte hij een nieuwe versie (de derde) van de eerste
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twee hoofdstukken gereed. Toen Frans Kengen, zijn oude vriend uit Geulle, hem in de augustus-september in Rome bezocht, gaf hij die het typoscript mee. Hij verzocht Frans om
het aan Offermans te overhandigen, met de mededeling dat hij nu ook eigen geld voor de
uitgave wilde fourneren. Zo zou het gestrande schip wellicht weer vlot raken en zou zijn
vurige hoop in vervulling kunnen gaan, dat Terugblik nog voor zijn dood — Felix was intussen 86 jaar geworden — zou verschijnen.i°
Een telefoontje van Frans Kengen was voldoende om archivaris Offermans in de pen
te doen klimmen. Dezelfde dag nog deelde hij Pilgram, chef van de afdeling Onderwijs,
mee dat Felix Rutten nu zelf geld wilde steken in de uitgave van Terugblik, dat hij twee
hoofdstukken (`die thans in mijn bezit zijn') had herschreven en dat deze nu in de plaats
moesten komen van de betreffende hoofdstukken in het typoscript, dat indertijd door
Offermans aan de afdeling Onderwijs was doorgegeven. 'Nu is de vraag: heeft u of een der
andere heren soms nog het handschrift in het archief? Zoudt u een en ander willen (doen)
nazien?" 7 Heeft Pilgram dat echt gedaan? Heeft hij Constant Verheggen gevraagd het na
te trekken? Waren hij en Verheggen werkelijk vergeten wie de `deskundige' was die het typoscript indertijd 'nog eens bekeken' had? Wisten zij dan niet meer, dat overleg, onderling en met derden, geleid had tot de beslissing het project vooralsnog niet door te zetten?
Johan Pilgram zelf zegt desgevraagd, dat hij zich niets kan herinneren en acht dit een logisch gevolg van het feit dat Constant Verheggen dit soort zaken zelfstandig placht te behandelen.' 8 Hebben Pilgram of Verheggen Simonis over de zaak aangesproken? En heeft
die, misschien met medeweten van andere betrokkenen, gedaan of zijn neus bloedde?
Hoe dan ook, het typoscript van Terugblik heette te zijn `zoekgeraake. Wie ging het Felix
vertellen?
Die missie mocht Frans Kengen op zich nemen. Op 3 februari 1969 berichtte hij zijn
oude vriend dat het typoscript in Sittard zoek was. Felix reageerde op II februari onthutst:
`Je brief van 3 dezer is een pijnlijke slag voor mij geweest, die me tot in mijn slaap toe gekweld heeft.' In eerste instantie was Felix ervan overtuigd dat Offermans 'met de beste bedoelingen' had gehandeld, maar al gauw wilde hij Offermans — tot nu toe zijn enige aanspreekpunt bij de gemeente — als zijn boodschapper naar de burgemeester sturen om verhaal en schadeloosstelling. Offermans gaf zijn oordeel over de gang van zaken aan Frans
Kengen, met wie hij over de pijnlijke kwestie heel open communiceerde. Hij schreef, ervan overtuigd te zijn dat niet de beer Pilgram verantwoordelijk was voor het zoekraken;
eerder geloofde hij dat 'het manuscript de buit (was) geworden van een "verzamelaar"; er
zijn lieden die alles verzamelen en alles kunnen gebruiken'. Maar hij wenste zich niet
door Felix te laten gebruiken: `Ik heb de zaak naar beste weten afgedaan, de zaak doorgegeven aan de Heren die voor de centen en uitgifte zorgen. Ik heb de schrijver zelf de gang
van zaken medegedeeld en geen bezwaar gehoord. Ik heb mijn portie dus geblazen. Ik
stop er dus mee.' i9 En weer bleef het stil.
Toen Felix op 13 juli 1969 in Albergo Belvedere te Subiaco bij Rome zijn zevenentachtigste verjaardag vierde, waren er ook gelukwensen van Burgemeester en Wethouders van
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Sittard. In zijn reactie bracht Felix de `vreemdsoortige' — hij had ook best mogen zeggen:
beschamende — gang van zaken rond Terugblik ter sprake. De burgemeester wist van niets
en vroeg Offermans, ziek thuis, om hem nader te informeren. De volgende dag al voldeed
deze omstandig aan het verzoek. Drie weken later volgde een brief van burgemeester
Dassen aan Felix Rutten, waarin over de zaak gesproken werd in termen van `beslist geen
boze opzet' en `een ongelukkige samenloop van omstandigheden'. Tegelijk verzocht
Dassen aan Felix om aangetekende toezending van 'de nog in uw bezit zijnde copie van
uw handschrift', opdat in Sittard daarvan de nodige kopieen gemaakt konden worden;
portikosten etc. kwamen uiteraard voor rekening van de gemeente. Pas enkele maanden
later, op 28 oktober 1969, kwam Felix met zijn antwoord: ik er maar liever niet meer
aan denken. Voor mij is de aardigheid er voorgoed of en ik stoot me maar liever geen
tweede maal aan eenzelfde steen.' °
2

Terugblik' nader beschouwd
Felix Rutten deelt in het Woord vooraf' en in diverse brieven uitdrukkelijk mee dat Terugbilk geen verkapte autobiografie is, omdat dat niet zou passen bij `zijn bescheiden aard en
wezen'. Al eerder, op 2 april 1963, had hij tegenover Offermans, die zich bijzonder geInteresseerd toonde in zijn levensverhaal, opgemerkt: '(...) Maar ik kan geen boek gaan
schrijven over mezelf. Dat ligt allerminst in mijn aard en ik heb nooit geleerd om werk te
maken van mijn eigen "Wenigkeit".' 1 Enige pose is hier niet vreemd aan, want hij stond
graag centraal in een gezelschap en genoot van hem verleende onderscheidingen. Van de
andere kant was soberheid toch ook een levenskenmerk en kon hij goed omgaan met
mensen, ook en graag met `gewone'. Maar hij verzweeg een argument voor zijn afkeer van
een autobiografie. Het was gelegen in enkele mislukkingen, waarmee hij liever niet te
koop liep, t.w. zijn niet meer gewaardeerde dichterschap en de relaties die niet duurzaam
waren. In het bijzonder gold dat laatste in deze periode voor zijn contacten met twee vrouwen. In de eerste plaats de Noorse Sophie Dreyer, op wie hij echt verliefd geweest is, zoals
zij dat was op hem. Hoewel hij niet op haar huwelijksaanbod is ingegaan — hij wilde zijn
vrijheid nog niet opgeven — zou hij zijn leven lang contact met haar blijven houden. De andere was Marie Koenen, de enige met wie hij, meer met het hoofd dan het hart, een formeel contract sloot, dat echter niet volstond om deze twee strijdige naturen een leven lang
met elkaar te laten optrekken. De scheiding deed hem Geulle verlaten, de plaats die hem
om de natuur en om de mensen lief zou blijven en waar hij begraven had willen worden,
liever dan in Rome. Ze leidde ook tot zijn vertrek uit Limburg, waar hij thuis was en in
aanzien stond. Het argument om over deze pijnlijke zaken te zwijgen was legitiem; een
mens hoeft met zijn ongeluk niet te koop te lopen. Over de pijn die hij voelde sprak hij
niet, en geleden tegenslagen waren voor hem geen reden tot zelfbeklag. Maar de schoonheid die hij daarin 66k beleefd had, bleef hij koesteren, ook al was ze verdwenen. Hij bleef
leven met de droom. Dat was zijn recht. In zijn memoires over de jaren 188o-193o blikt hij
terug op zijn jeugd, zijn studiejaren, ook op dat stuk van zijn leven waarin Sophie en
2
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Marie aanwezig waren. Maar hij putte uit de grote voorraad van zijn herinneringen slechts
voorzover hem dat beliefde.
Voor een ruim vijfentachtigjarige zijn de herinneringen benijdenswaardig accuraat en
getuigen ze van een nog scherp waarnemingsvermogen. Als we Felix in onze aantekeningen bij de tekst soms moeten corrigeren, staat daar heel veel tegenover dat geen bijstelling behoeft. Na Frans Erens, die in zijn Vervlogen Jaren het Limburgse landleven opriep
van het derde kwart van de negentiende eeuw, heeft Felix Rutten met zijn Terugblik een
uniek egodocument nagelaten, dat ons mensen en dingen in en rond Sittard anno igoo
tekent en dat ons de veranderingen laat meebeleven die groeiend nationaal gevoel, mijnindustrie, nieuwe middelen van verkeer en de katholieke emancipatie in Limburg teweegbrachten. Tot nu toe beschikten we alleen over uitstekend fotowerk uit die periode, nu is
er ook een literair document over onze regio van een eeuw geleden.
In zijn Woord vooraf'deelt Felix Rutten ons verder mee dat hij wil schrijven over 'hoe
men in die dagen van romantiek en schuldeloze achterstand in ons zuiden geleefd heeft'.
Dat door Felix graag gebruikte woord `romantiek' vraagt om toelichting, omdat wij er, in
de wereld van kunst en literatuur althans, iets anders onder verstaan dan Felix. Die had er
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overigens best wel over nagedacht. Met zijn lezing over De Romantiek van Limburg was hij
tijdens de Eerste Wereldoorlog een veelgevraagd spreker, en daarin heeft hij zich duidelijk
uitgesproken: `Romantiek is droom. Romantiek is kind van verbeelding, is feest van fantasie. Zij haat wat lelijk is en vlucht daarom de werkelijkheid.' Bij `romantiek', zO verstaan, paste Limburg wonderwel. Het land is er romantisch, omdat het een land is, `waarin zich schoonheid in-dromen laat, (...) een land kortom, dat de fantasie stof geeft. In
zulk een land moet er achtergrond van historie zijn, er moet atmosfeer zijn en er moet
zijn wat de Engelsen "scenery" noemen.' Ook het katholiek geloof, de kerk paste daarbij.
`Zij is loutere romantiek. Want droomt zij niet schoonheid in alles, God in broodgedaante, zijn bloed in wijn, de hemel in azuren hoogte en het leven in de dood?' Ook in de folklore is er romantiek, voorzover er tenminste sprake is van `schone verbeelding': denk aan
sagen, legenden, mirakelen, verhalen over de heiligen, kinderversjes en volksliederen.
Maar helaas verdween het oude, romantische Limburg met het steeds verder doordringen
van de nieuwe tijd: 'De sage verbleekt, de sfeer der dichterlijkheid verijlt, de bonte dromen
der oude blijheid vervluchtigen, de vredige stilte van eens wordt verstoord door het nieuwe geluid. Dit is de onverbiddelijke wet der verandering, de ijzeren wil van de nietsontziende tijd.'
Elders formuleerde Felix Rutten romantiek als `schoonheid van verbeelding, gedroomd in de dingen der werkelijkheid, tot een versiering en verheffing van het bestaande, opgekomen bij een dichter of bij een dichterlijk yolk'. Voor het speuren naar deze
schoonheid heeft hij een bijzonder talent gehad. Hij beleefde ze in de klanken van poezie
en muziek, in het golvende landschap van Zuid-Limburg, in gemeenschapsfeesten, in de
verschijning van een vrouw of een jonge man. Zijn schoonheidservaring sublimeerde hij
soms tot een goddelijke verrukking die hem ook fysiek aangreep. Terugblik bevat er diverse
voorbeelden van. Zo voelde hij zich door de muziek van Wagners Meistersinger `heengesleept, weggedragen, ten hemel opgevoerd'. Een Limburgse processiedag was voor hem
als `een bloeiende hymne': `ik had kunnen schreien om de schoonheid van de dingen,
schreien van geluk.' Naar het woord van Keats was waarheid voor hem schoonheid, en
schoonheid waarheid. In de ogen van heel wat tijdgenoten en nakomelingen is Ruttens
schoonheidsbeleving opgeklopt, staat de dichter niet met zijn benen op de grond. Maar
voor de `ongeneselijke romanticus' Rutten was ze `versiering en verheffing van het bestaande'. 23
22

Felix Rutten kon en wilde het mooi zeggen. Zijns inziens moest er ook poezie zijn in
de stijl. Daardoor doet zijn taalgebruik soms wat artificieel aan, toont hij zich een late
Tachtiger. Maar wie de tekst hardop leest, deint mee op de zinsmelodie en zal bemerken
dat er soms zelfs sprake is van esthetisch genot. Wij houden van zakelijkheid en tempo;
Felix vraagt van ons even rust, opdat we kunnen genieten van de kunstzinnige formulering. Hinderlijk wordt zijn taalgebruik eigenlijk alleen in hoofdstuk XI. Het is de rede die
hij in 1924 uitsprak in de Sint-Servaas to Maastricht voor een gehoor van enkele duizenden, en dat moest zonder luidsprekers. Het is dus tijdgebonden, gedateerde retoriek, ge-
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zwollen qua vorm en inhoud, maar voor Felix was het de apotheose van zijn werken voor
Limburg. Voor ons heeft de rede iets onnatuurlijks, iets kunstmatigs, is de overdrijving er
kenmerkend in aanwezig, zaken waar Felix juist zo'n hekel aan had. Als cultuurhistorisch
fenomeen behoudt hoofdstuk XI echter zijn waarde. De andere hoofdstukken hebben stilistisch en inhoudelijk veel meer te bieden. Ze staan vol van beeldende beschrijvingen en
rake typeringen.
Een enkel woord nog over het eerste hoofdstuk, Waarin Felix Rutten met de lezer
door de geschiedenis van Sittard wandelt. Ook in de tweede versie had het nog iets geforceerds, een verplicht historisch nummer. De derde versie is meer anekdotisch van opzet,
een weinig ingekort en zodoende beter geworden, wat vriendelijker ook voor de Sittardenaren zelf. Dat geldt niet voor de derde versie van het tweede hoofdstuk. Hier is alleen
sprake van incidentele verhelderingen, terwijl een aantal tekenende fragmenten zijn weggelaten. Daarom kozen we voor de derde versie van hoofdstuk I, terwijl we vasthielden
aan de tweede versie van hoofdstuk II.

De tekstuitgave
Felix Rutten worstelde met de spelling, en velen met hem. Hij was met die van De Vries en
Te Winkel opgevoed, had in zijn jonge jaren Kollewijn meegemaakt en was al weg uit
Limburg toen Marchant eind jaren dertig wat rust bracht. Intussen was er het `groene
boekje' van 1954, maar voor de jonge generatie van de jaren zestig was dat lang niet
progressief genoeg. Aan archivaris Offermans schreef Felix Rutten op 2 januari 1967:
`Hoe moeten we thans schrijven, volgens de laatste aanmaningen daartoe? Collega's zeggen me: "Dat komt er niet meer op aan. Schrijf zoals het je in de kop komt, wat de spelling betreft." En hij vervolgde met enkele voorbeelden van onduidelijkheid, die bij het
schrijven de nodige irritatie wekten. 'Hoe moet het? En per slot wordt je schrijverij, met de
beste bedoelingen begonnen, nog een hutspot wegens de taalkundige onzekerheden.
Men zal er, helaas, mijn geschrijf terdege op moeten nakijken!' 24
En een ratjetoe werd het: `langen tijd, met hamerenden aanslag', Tmantien, pretensieloos', `bizonder, agraris', en nooit consequent. Lag het eerst in ons voornemen de kleur
van het typoscript door het handhaven van de spelling zoveel mogelijk te bewaren,
Ruttens gebrek aan systematiek deed ons besluiten de anno 2003 geldende spellingregels
toe te passen, terwijl we voor dialectteksten gebruik gingen maken van de zgn. Veldekespelling. Ook hielden we de huidige voorschriften aan met betrekking tot de spelling van
toponiemen, het hoofdlettergebruik, het aaneenschrijven van woorden en het gebruik van
verbindingsstreepjes. A&ortingen van titels schrijven we met kleine letter.
Ten aanzien van de interpunctie laat Felix Rutten zich niet primair leiden door de
grammaticale, zeggen we: logische, bouw van de zin. Hij gebruikt een ritmische interpunctie, waarbij vooral de uitspraak, in zijn geval vaak: de declamatie, de interpunctie bepaalt, in het bijzonder het gebruik van de komma. Wij besloten Ruttens gebruik van de
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leestekens te respecteren, als daardoor het gemakkelijk lezen van de zin niet in het gedrang komt. Aperte schrijf- en tikfouten hebben we stilzwijgend gecorrigeerd.
De aantekeningen bij de tekst — gemakshalve gebruiken we vaak de term `noten' —
zijn soms slechts van editietechnische aard. Meestal hebben ze evenwel een verklarend,
heel vaak ook een toelichtend karakter. Ze moeten dus gemakkelijk naast de tekst van
Felix Rutten gelezen kunnen worden. Vandaar dat we ze, in een niet afwijkende letter, per
hoofdstuk afdrukken, al doen we het om esthetische redenen aan het eind van ieder
hoofdstuk.
Er is naar gestreefd om alle in het typoscript voorkomende woorden, zinswendingen
of feiten, die voor de niet-gespecialiseerde lezer verklaring behoeven, van aantekeningen
te voorzien. In vrijwel alle gevallen is ons dat gelukt. Maar de uitzonderingen bevestigen
de regel. Alsdan hebben we daar uitdrukkelijk op gewezen, in de hoop dat er lezers zijn
die ons antwoord kunnen geven op deze nog openstaande vragen.
Duitse teksten hebben we onvertaald gelaten.
Bij de vermelding van eenvoudige personalia of facta hebben we een verwijzing naar
voor de hand liggende naslagwerken (woordenboeken, encyclopedieen) achterwege gelaten. Hetzelfde geldt voor gegevens die we ontleenden aan de registers van de burgerlijke
stand en van de bevolking.
De zin van het toegevoegde Personenregister vloeit voort uit de aard van de tekst en
de aantekeningen. Deze bevatten over een groot aantal personen vaak nieuwe gegevens.
Zonder de ingang van een personenregister zouden geInteresseerden er mogelijk van verstoken blijven.
De vondst van het verloren gewaande typoscript van Terugblik werd gedaan door Peter
Schulpen. In deze uitgave verzorgde hij de keuze van de illustraties: oud fotomateriaal dat
qua sfeer past bij de inhoud van de tekst. Lou Spronck schreef de inleiding. Tekstpresentatie, aantekeningen en personenregister zijn hun gezamenlijk werk.
Een persoonlijk woord tot slot. Wij willen dank brengen aan de velen die op onze vragen een antwoord of een tot de oplossing bijdragende reactie konden geven. Onder hen
verdienen speciale vermelding: Jeannette Bemelmans, Jo Joskin, Wiel van Mulken, dr.
Harry G.M. Prick, dr. Ben Salemans, leden van het kerkbestuur Sint-Martinus Spekholzerheide, medewerkers van de Stadsbibliotheek Maastricht, het Rijksarchief in Limburg, het
Stadsarchief Sittard-Geleen en van de Gemeentearchieven van Kerkrade, Maastricht, Roermond en Venlo. Patrick Jongen bewerkte het typoscript van Felix Rutten tot een digitaal
bestand.
Dr. Antoine Jacobs verdient een apart woord van dank, omdat hij ons werk met een
kritisch oog wilde keuren en voorzien van opmerkingen en suggesties, die vaak tot bijstellingen leidden.
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SASG, kabinetsarchiefburgemeester Dassen Sittard 1969: Felix Rutten aan
burgemeester H. Dassen, Subiaco (Rome) 23 juli 1969.
SASG, collectie Felix Rutten, inv. nr. 241: burgemeester H. Dassen aan Felix Rutten,
Sittard 28 augustus 1969.
De collectie Felix Rutten, tot voor kort een baaierd waarin men op de tast zijn weg
moest zoeken, is in 2001 genventariseerd door Lei Haesen. De vruchten van zijn
arbeid mochten wij als eersten plukken.
3 SASG, kabinetsarchiefburgemeester Dassen Sittard 1969: Felix Rutten aan
burgemeester H. Dassen, Rome 28 oktober 1969.
4 SASG, coll. FR, inv. nr. 207: Walter Darley aan Felix Rutten, Maastricht 3o juni 1971;
idem, inv. nr. 202: Felix Rutten aan J. Timmers, Rome 26 augustus 1971.
5 SASG, collectie A.H. Simonis, plaatsingslijst nr. 6o. A.H. Simonis (1895-1975) was
ulo-leraar en vruchtbaar beoefenaar van de regionale historie.
6 Voorzover niet anders aangegeven, worden de gegevens over zijn leven en werk geput
uit het artikel van Lou Spronck, Felix Rutten (1882-1971), in: Guus Janssen e.a. (red.),
Sittardse cultuurdragers 1299-1999 (Sittard 1999) 230-264.
7 Onder de titel Luuj en laeve oet awd Zitterd verschenen in de jaren 1956-1958 een groot
aantal gedichten in het Limburgs Dagblad. Een gebundelde uitgave kwam postuum
tot stand (Sittard 1993).
8 SASG, collectie J.J.M. Timmers, inv. nr. 45: Felix Rutten aan J. Timmers, Rome
2 november 1957. Prof. dr. J.J.M. Timmers (1907-1996), kunsthistoricus, was een
kwart eeuw jonger dan zijn oud-stadgenoot in Rome.
9 noi antri is een dialectische variant van het Italiaanse `noi altri': wij anderen, met de
connotatie: wij die ons in positieve zin van de anderen onderscheiden. `Noi antri' is
ook de naam van het jaarlijkse volksfeest in de wijk Trastevere, waarvan de inwoners
zich door hun taal en gebruiken van de andere Romeinen onderscheiden.
SASG, coll. FR, inv. nrs. 653 en 655, waarin verschillende versies van het typoscript
'Italie begint in Limburg'; inv. nr. 653, J. Timmers aan Felix Rutten, Maastricht 5
november 1961; inv. nr. 202: Felix Rutten aan J. Timmers, Rome 13 december 1962;
idem, Rome 21 maart 1963.
SASG, coll. Simonis, plaatsingslijst nr. 6o: Felix Rutten aan J.L. Offermans, Rome
19 oktober 1966; archiefOffermans: J.L. Offermans aan Felix Rutten, Sittard
21 december 1966; coll. FR, inv. nr. 202: Felix Rutten aan J. Timmers, Rome 6 januari
1967; kabinetsarchiefburgemeester Dassen Sittard 1969: Felix Rutten aan burgemeester H. Dassen, Rome 28 oktober 1969.
'de verwisseling van de burgemeesters Rutten en Gijzels': Hier was sprake van een
misverstand, veroorzaakt doordat Offermans het woord `voorafgaande' interpreteerde als `kort daarvoor', terwijl Felix Rutten bedoeld had `enkele jaren daarvoor'.
13 SASG, coll. Simonis, plaatsingslijst nr. 6o: Felix Rutten aan J.L. Offermans, Rome
2 januari 1967; idem, Rome 2 april 1967; J.L. Offermans aan Felix Rutten, Sittard
2 maart 1967; dr. L. van der Grinten aan J.L. Offermans, Venlo io april 1967; J.L.
2
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Offermans aan dr. L. van der Grinten, Sittard 12 april 1967; J.L. Offermans aan
Felix Rutten, Sittard 12 april 1967; J.L. Offermans aan Constant Verheggen, 12 april
I 9 67.
SASG, archiefOffermans: Felix Rutten aan J.L. Offermans, Rome 12 maart 1967;
J.L. Offermans aan Constant Verheggen, Sittard 5 april 1967; J.L. Offermans aan
dr. L. van der Grinten, Sittard 5 april 1967; J.L. Offermans aan Felix Rutten, Sittard
5 april 1967.
SASG, kabinetsarchiefburgemeester Dassen Sittard 1969: J.L. Offermans aan
burgemeester H. Dassen, Sittard 7 augustus 1969.
14 SASG, archiefOffermans: J.L. Offermans aan J. Pilgram, Sittard 14 oktober 1968;
J.L. Offermans aan F. Kengen, 18 maart 1969.
SASG, kabinetsarchiefburgemeester Dassen Sittard 1969: J.L. Offermans aan
burgemeester H. Dassen, 7 augustus 1969; Felix Rutten aan burgemeester
H. Dassen, Subiaco (Rome) 23 juli 1969;
SASG, bestuursarchiefSittard 1960-1981, inv. nr. 1182: besluit B&W van
20 september 1967.
Het boekwerk Sittard, historie en gestalte verscheen bij uitgeverij Alberts to Sittard
in het najaar van 1971.
Rutten aan
Rome 314december
1969.
SASG, archiefOffermans:
coll. FR, inv. nr. 202:
16 SASG,
J.L.Felix
Offermans
aan J.J. Timmers,
Pilgram, Sittard
oktober 1968;
16 SASG, archiefOffermans: J.L. Offermans aan J. Pilgram, Sittard 14 oktober 1968;
kabinetsarchiefburgemeester Dassen Sittard 1969: J.L. Offermans aan burgemeester
H. Dassen, Sittard 7 augustus 1969.
Het klad van de derde versie van de eerste twee hoofdstukken van Terugblik berust in
SASG, coll. FR, inv. nr. 653; het net (zeven grote bladzijden, met op de verso-zijde
van het laatste blad een [ontvangst-]stempeltje in rood '25 sep. 1968') is bewaard
onder inv. nr. 654.
16
17SASG,
SASG,archiefOffermans:
archiefOffermans:J.L.
J.L.Offermans
Offermansaan
aanJ.J.Pilgram,
Pilgram, Sittard
Sittard 14
14 oktober
oktober 1968;
1968..
16 SASG,
archiefOffermans:
J.L.
Offermans
aan
J.
Pilgram,
Sittard
14
oktober
1968;
Gesprek van Peter Schulpen en Lou Spronck met Johan Pilgram, Born 16 april
2oo3.
16 SASG,
archiefOffermans:
J.L.
Offermans
aan
J.
Pilgram,
Sittard
14
oktober
1968;
SASG, archiefOffermans: F. Kengen aan J.L. Offermans, Heerlen 13 maart 1969;
J.L. Offermans aan F. Kengen, 18 maart 1969.
16 SASG,
SASG, archiefOffermans:
archiefOffermans: J.L.
Offermans
aan J. Pilgram,
Sittardaan
14 oktober
1968;
kaartje
van burgemeester
H. Dassen
J.L. Offermans,
door hem ontvangen op 6 augustus 1969; J.L. Offermans aan burgemeester
H. Dassen, Sittard 7 augustus 1969.
SASG, coll. FR, inv. nr. 241: burgemeester H. Dassen aan Felix Rutten, Sittard
28 augustus 1969.
SASG, bestuursarchief Sittard 196o-1981: Felix Rutten aan burgemeester Dassen,
Subiaco (Rome) 23 juli 1969; idem, Rome 28 oktober 1969. Uit dit laatste schrijven
blijkt dat Felix Rutten toen nog beschikte over een doorslag van Terugblik. Deze is
niet aanwezig in de collectie Felix Rutten op het SASG. Zoekgeraakt?
16SASG,
SASG, archiefOffermans:
archiefOffermans: Felix
J.L. Offermans
J. Offermans,
Pilgram, Sittard
14 2oktober
1968;
april 1963.
Rutten aanaan
J.L.
Rome
16SASG,
SASG,coll.
archiefOffermans:
J.L.
Offermans
aan
J.
Pilgram,
Sittard
14
oktober
1968;
FR, inv. nrs 751, 765, 766: Hierin bevinden zich verschillende typoscrip20
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ten van de rede over De Romantiek van Limburg'. In nr. 765 is deze titel geschreven
boven de doorgehaalde, maar wel typerende titel: De dichterlijke atmosfeer van Limburg.
23
SASG, coll. FR, inv. nr. 751; coll. Simonis, plaatsingslijst nr. 6o: Terugblik, zie de
hoofdstukken VII en IX.
24 SASG, coll. Simonis: Felix Rutten aan J.L. Offermans, Rome 2 januari 1967.

WOORD VOORAF

Laat ik de welwillende lezer verzoeken om in dit geschrift van een ongeveer vijfentachtigjarige vooral geen bedoeling te willen zien van een verkapte autobiografie. Dat zou niet
stroken met zijn bescheiden aard en wezen. Het lag alleen maar in zijn voornemen om
reeds min of meer verblekende Limburgse herinneringen op te halen, wel te verstaan van
een tijdperk liggend tussen 188o en 193o, tijd vooral der eigen jeugd, antwoordend op een
pieteitvol zichzelf gestelde vraag: hoe men in die dagen van romantiek en schuldeloze
achterstand in ons zuiden geleefd heeft? Zelf te Sittard in 1882 geboren en getogen, kon ik
wel niet anders dan het boek beginnen met episoden uit eigen omgeving, met de kleur dus
van een haast zuiver Sittards gedenkboek, en dit wel uit een tijd dat de gegoeden van die
dagen er zich nog als bij voorkeur bedienden van de Franse =LI Typische figuren, portretten worden voor de geest geroepen als in een voorbijflitsende film: bont tafereel van een
alreeds vergeten wereldje binnen de benepenheid van provinciale grenzen, toneeltjes en krakeeltjes, hoe men er dacht en deed, tot gaandeweg de vertelling, boven alle vroegere grappigheid uit, een terugblik wordt ook op de ontwikkeling van cultuur en kunst in onze Maasgouw voor 193o.
Intussen is het typische Sittard van vroeger, het meest Limburgse van alle, tot een belangrijk handelscentrum uitgegroeid, en de laatste van onze elf provincies neemt gaandeweg nu zelf dan ook aandeel in 's lands bestuur en baat en bloei.2

2

kon ik wel niet anders dan het boek beginnen met (...)': In het typoscript mist deze
zin het correcte onderwerp (`ik') en luidt: (...) kon het wel niet anders of het boek
begint met (...)'.
'het meest Limburgse van alle': Waarop stoelt deze uitspraak? Felix Rutten kende het
boek van Fred van Leeuwen en Frans Lahaye, Limburg in woord en beeld (Amsterdam z.j.
[1962] ), waarin op pagina 17 gesproken wordt over Sittard als 'de ovale, oude stad, die
zonder enige twijfel de meest Limburgse van alle steden is'. Ter verklaring deelde Fred
van Leeuwen ons mee, dat Sittard voor hem in diverse opzichten (omvang, woningbouw, taal) 'le juste milieu' is van wat Limburgs heet. Men zou evenwel ook kunnen
wijzen op de Jigging van Sittard in de navel van Limburg, op het feit dat Sittard de enige
stad van het huidige Nederlands-Limburg is die deel uitmaakte van het vroegere hertogdom Limburg, op het in Zuid- en Noord-Limburg goed verstaanbare dialect, zelfs
op de concentratie van Limburgs geheten karaktertrekken in de Sittardse mens. Van
dat laatste was Felix Rutten zonder twijfel overtuigd. Vgl. ook: P.B.N. van Luyn, Stadt
Sittardt, een grensoverschrijdend verleden (Sittard 1993) 5o, Paul Prikken, De taal van de Maas.
Woordenboek Nederlands-Limburgs (Sittard 1994) 23-33.
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Is het al niet een kleine halve eeuw geleden, dat het oude, goede Sittard — pretentieloos stedeke destijds, waar schrijver dezes in 1882 geboren werd — er zich over mocht verheugen
zo langzamerhand de poort te gaan heten van Nederlands Zuid-Limburgs mijngebied, alsdan in opkomst?
Eeuwenlang had het vriendelijke Gulikse vestingstadje wat Sittard eenmaal was — alreeds rond goo voor het eerst in de geschiedenis vermeld in het zogenaamde 'testament
van koning Zwentibold' — er zich tevreden mee gesteld, dat het nauwelijks op een aardrijkskundige kaart werd opgemerkt, ofschoon het toch al in 1243 stadsrechten had verkregen.3 En ook moet het te zijner tijd en middeleeuws als het was niet geheel onbelangrijk geweest zijn, schilderachtig en aantrekkelijk tevens, daar de grote Neurenbergse
schilder Albrecht Darer (1471-1528) het 'ein feins Stettlein' genoemd heeft. De meester
liet een dagboek na van zijn reis naar het noorden, waar hij, zijn weg nemend over Gulik
en Sittard, naar Brugge toog. Darer vond daarbij logies te Sittard.4 Hij zag er de primitieve
vestingmuren, torens op elke knik ervan, uit mergel opgetrokken, eerst later ter meerdere
versteviging bekleed met de aarden wallen die men er nu nog altijd ziet. Hij zag er een indrukwekkende hoofdkerk met voorname klokkentoren, de kerk in 138o herbouwd, alreeds van 1299 of kapittelkerk. feins Stettlein' beet het bij hem, als in kunstzinnige
bewondering, waarderend zeker in de mond van een Neurenberger.5
Goed twintig jaar nadien, en er was veel veranderd: Keizer Karel V had het laten gebeuren, dat een van zijn krijgsoversten, Rene van Oranje genaamd, het vestingstadje in
brand stak. 6 Dat moet jammerlijk genoeg geweest zijn, daar de kroniekschrijver van die
dagen meldt: 'Des sondaechs op St-Severinus avont, doen syn sy daer binnen gekoemen
ende hebben daer blyven liggen, soe lange, dat si die stat altemael slecht hebben gemaeckt
ende hebben daer eyn dorp van gemaekt.'7
In de puinhoop die het vestingstadje geweest was, kon er verder nog alleen maar een
kreunend bestaan geleid worden. Het leven werd er van nu of aan een louter vegeteren.
Wat er zich toch nog als bevolking staande hield, kende wel niets anders meer dan een
grijze eentonigheid, waar het onbeduidend weervaren van de schaarse bewoners het enige
was, wat er de dagen iets van kleurigheid kon geven. En toch had het plaatsje nog weer de
moed opgebracht om zijn deerlijk gehavende kapittelkerk te herstellen, zijn stadhuis te
2
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vernieuwen, zijn vestingmuren weer te verstevigen. Doch hierna schijnt het ook weer ingeslapen, zodat het lange tijd koel blijft voor hetgeen van Diirers dagen of heel Europa in
beroering had gebracht. Ook te Sittard zou per slot de naam bekend worden van de augustijner monnik van Wittenberg, in 1546 overleden. Doch men sloeg er niet juist achterover bij de bemoeiingen van de inwonende dominicanen om er de voet dwars te zetten
aan de predikers van de nieuwe leer. In 1637 konden de protestanten er hun kerkje bouwen, met het torentje dat nu nog altijd ten goede komt aan de schilderachtigheid van een
bepaalde stadswijk. 8 Maar als herinnering aan die dagen mag vooral het zogenaamde
Kritzraedthuis gelden, onlangs in Maaslandse renaissancestijl gerestaureerd en genoemd
naar een verdienstelijk man, jezuIet, die er van 1636 tot 1646 verbleef.9 Overigens was het
destijdse Sittard nog maar weinig ambachtelijk georienteerd. Het had zijn heil vooral te
zoeken in de veeteelt en vertoonde dus hoofdzakelijk een agrarisch karakter. Prof. dr. J.
Timmers is dan ook van zienswijze, dat de voorname woning (1652) die men er De
Tempel heet, gelegen op de rand van de vroegere veste, nog steeds op restauratie wachtend, in haar primitiefste vorm als boerderij bedoeld was.'°
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Evenwel heeft men zich het Sittardse volkje van vlak voor zijn grootste rampspoed
(1677) niet voor te stellen als zo helemaal verslapen. Op een goede ochtend in het begin
van 1671 beleefden de inwoners er een bitter ontwaken bij het besef, dat onder hen de pest
was uitgebroken. Laat het nu juist geen pest geweest zijn maar een andere besmettelijke
ziekte, het doet er niet toe, — de kronieken maken er gewag van als van iets heel ergs,
waarbij talloze slachtoffers vielen. De geplaagde bevolking was radeloos. Waarheen zich
wenden om hulp en redding? In de serie van de bekende heilige noodhelpers vond men
geen geeigende toeverlaat. Maastricht bezat zijn Sint Servaas, Roermond zijn Christoffel.
Wel hadden zij destijds hun hoofdkerk toegewijd aan Sint Pieter, maar ongetwijfeld zou
deze het te druk hebben met zijn arbeid bij de hemelpoort om ook nog naar zo'n ver,
vreemd stadje om te zien. Wat raad? En de pientere geest, van oudsher Sittard eigen, deed
zich ook gelden in dit hachelijk ogenblik.
Ziehier: even vijfentwintig jaren geleden had ook het Sittardse dominicaanse klooster
luidruchtig feest gevierd ter ere van een vrome maagd, geboortig van Lima, hoofdstad van
Peru. Zij was gestorven te Lima in het gewaad van de Orde van Sint Dominicus en Rome
had haar heilig verklaard. Vanzelfsprekend had ook het dominicaanse klooster van Sittard
ruchtbaarheid gegeven aan deze glorie en wilde nu niet anders dan populariteit kweken
voor deze nieuwe heilige, Rosa geheten. Welnu, deze nieuwelinge in het vak kon nog
geen uitgebreide klandizie hebben in het Europese werelddeel. Vereerders die haar naliepen om hulp in nood, — zij zou de handen nog wel vrij hebben tot het doen van wonderen
om zich bemind te maken. En dat zou ze dan toch wel graag willen: zich door goedheid
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doen gelden en zieken genezen, hulp bieden en tegen de duivel tekeer gaan. Daar had je
wat Sittard zocht. En de brave Sittardenaren op een holletje naar de kloosterkerk waar ze
vereerd werd, die lieve heilige met een krans van rozen om het hoofd. Stellig in groot vertrouwen dat ze zich tot haar begaven, maar als rechtvaardige kooplui dan ook niet zonder
beloften van loon: jaarlijks op de laatste zondag van augustus plechtige viering van haar
feest, processie van heel de stad naar de kapel die er, haar ter ere, op de kruin van de heuvel zou gebouwd worden, gevolgd door drie dagen feestelijke Sint-Rosakermis. En met
geschetter van blazers en 't gebeier van klokkeniers riepen zij haar uit tot patrones van de
stad.
Probaat middel en slotsom naar wens. Alles verliep naar hun voorstel. De pest liep af,
de vreugde keerde weer. In dankbare blijdschap herleefde de stad als nieuw geboren. En
de stad bleef haar beloften trouw tot heden toe. Want nog altijd is de Sint-Rosakermis,
feest en processie met luister begaan, een van de hoogtijdagen zelfs nog van de moderne
stad van nu."
Zes jaren nadien, en er bestond geen Sittard meer. Het jaar 1676 moest de 'dies ater'
van het oude Gulikse stadje beleven. Een andere fransman, De Melac van name, was deze
keer voor haar vestingpoorten verschenen.12 Hij veranderde haar in een hoop rokend
puin. Meer dan vierhonderd woningen werden bij deze aanval verwoest. Daarmee had nu
blijkbaar ook het dorp wat van Sittard nog gebleven was, opgehouden te bestaan, niettegenstaande dat er het dominicanerklooster nog in stand was gebleven. En hierover gaat
het vriendelijke verhaaltje dat mijn vader mij nog in mijn jeugd verteld heeft: hoe de redding van het kloostertje wordt toegeschreven aan de gekooide kanarie van de broeder portier. De fransman, die er al stond met de brandende toorts in de hand, werd zodanig getroffen bij het prachtige zingen van het vogeltje, dat hij de pother voorstelde: `Geef me je
kanarie, en ik ga voorbij'. En dat gebeurde.I3
Nog weer een eeuw later: Sittard moge dan verbrijzeld geweest zijn, het leefde toch
nog en hield zich zelfs nog staande gedurende het volgend tijdvak, met een pijnlijk vertrokken mond, ten onzent de Franse Tijd geheten, deel uitmakend van het 'pays conquis
entre Meuse et Rhin'.
Is het wellicht in deze latere tijden geweest dat men, ten pleziere van fransozen, het
verhaaltje gevonden heeft, waardoor Sittard voorgesteld moest worden als een soort petekind van een Franssprekende Charlemagne, de keizer die zich oudtijds wel weer eens te
Aken beyond? Karel, met vrienden op jacht gegaan in de uitgestrekte wouden die het
Maasland alsdan kentekenden, was jammerlijk verdwaald geraakt en vraagt dan bij een
paar hutten waar ze voorbijrijden, een oud vrouwtje naar het uur van de dag. Het wijfje
zoekt de dalende zon met haar blik en geeft dan vriendelijk antwoord. Het verontrust de
ruiters niet weinig en Karel, verbouwereerd, roept uit, in de vreemde taal die hij met zijn
gezellen spreekt: 'Si tard!' Het vrouwtje verstond dit woord niet, maar behield het in haar
gedachten, tot de mannen van hun arbeid terugkeerden. Uit het verhaal dat zij te horen
kregen begrepen zij, dat het de keizer geweest was die dat uitgesproken had. En met dit
woord noemden zij van toen of hun woonoord, lichtelijk gewijzigd: Sittard.'4
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Maar niets houdt stand. Toen Napoleon ook eindelijk het wereldtoneel verlaten had,
waande men de vrede teruggekeerd. De vroegere Pays-Bas kregen een eigen koninkrijk
voor alles wat zij doorstaan hadden, onder leiding van een Oranjevorst. In 1825 had de
Hoge Raad van Adel officieel vastgesteld dat het Sittardse stadswapen zou bestaan uit
acht slangenkoppen van goud, gerangschikt in kruisvorm op een schild van lazuur, met
gouden kroon.15
Koning Willem I meende het goed met zijn yolk en met Limburg, en 'het donkere zuiden' had niets tegen zijn persoon. Met Petrus Regout en zelfs ook met mgr. Paredis, de
bisschop van Roermond, was hij inderdaad bevriend. 16 Maar dit alles kon niet verhinderen
dat de Limburgers zich verwant voelden aan de Belgen; en dezen op hun beurt konden het
niet vinden met de noordzijde van het nieuwe koninkrijk. Wat hadden zij dan wel gemeen
met hen? Zij waren vreemdelingen voor elkaar. Wat taal betreft, cultuur en religie, financien en economie, waren de tegenstellingen talrijker dan men wellicht verondersteld had.
En de oude relaties lieten hun inwerking nog geducht gevoelen. De noorderlingen hadden
nooit naar de mensen van het zuiden omgezien. Wat zou de Maaslanders nu plotseling
bewogen hebben om de Nederlanders van boven de grote rivieren in het gevlij to komen?
Zij verstonden hen niet eens, omdat het taaltje dat ze spraken hen onverstaanbaar was. En
ze konden hen al evenmin begrijpen, hun aard en wezen. Had het calvijnse waterland, dat

het danslustig carnaval van het benedenland verfoeit, dan ook bij mogelijkheid kunnen
beseffen, dat Italie begint in Limburg? 7 Men toog van bier naar Antwerpen als naar bevriende buurlui, ook naar Brussel als naar geen minder goede bekenden, terwijl men de
weg niet wist te Amsterdam. Naar Scherpenheuvel toog men ter bedevaart en zelfs te voet,
en met de Walen mee danste men te Eijsden de cramignon van Luik. En nu zou de vanouds bevriende Maas als een grensstreep beschouwd moeten worden tussen twee landstreken, die waren als twee bladzijden uit eenzelfde boek, geschreven in eendere taal.
Deftig Belgie keek uitsluitend naar Parijs, terwijl Maastricht zich volstrekt 'en famille'
voelde met de levenslustige Cite Ardente, die andere Maasstad. Had Holland zich dan niet
aanstonds afgevraagd of nationaal Nederlands besef tussen twee landsdelen dan wel mogelijk was? Geen denken aan. En wanneer een noorderling spottend vroeg of het Maastrichts dialect misschien ook van het Chinees kwam, daar je er hoorde zeggen 'de zon
sjijnt sjoen, Sjang', stond de Limburger klaar met zijn antwoord: dat achter Weert voor
hem de wereld was dichtgespijkerd met bordpapier.
En nu zouden ze ditzelfde Limburg ook nog als tot een simpele reep willen versmallen, een 'breloque' aan Hollands oor.' 8 Die verfoeilijke grenzen. Ze zouden hen als in een
kooi gevangen willen zetten. Maar Limburgers zijn nu eenmaal nachtegalen. Die kan men
in geen kooi zetten, wil men dat ze zingen zullen.
Zo waren er ook Limburgers toen, die zich afvroegen, of het dan maar niet wijzer
wezen zou om zich in de armen te werpen van de ijzeren Germania. Op de Sittardse markt
verrezen er destijds niet alleen maar vrijheidsbomen, maar zelfs ook, doch even maar, een
Duitse vlag. Nu kon Duitsland wel lokken, maar het vermocht daarom niet ook te trek'
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ken. Over de buurman naar die zijde toe had men in Limburg reeds sinds lang een gevestigde mening, uitgedrukt in het volksgezegde: 'Al had je samen met een Duitser ook al
een zak zout gegeten, dan ken je hem toch nog niet.' En een nog minder mild gezegde
luidde: `Zelfs de beste Pruis heeft een paard gestolen."9
Limburg wenste nu eenmaal niet verhollandst to worden. Dat was het. Maar Willem I
eiste Maastricht. En zo gebeurde het dan toch, na negen jaren van beraad. Maar dat zelfs
in 1848 alles daarom nog niet koek en ei was, verklaarde prof. Rogier als het logisch gevolg van de historische toestand van ons Maasland in het verleden, toen het hedendaagse
Limburg bestond uit Touter miniatuur-vaderlandjes met eigen heren en baroenen, waardoor een later gemis aan integratielust genoeg begrijpelijk gemaakt wordt.2°
Hoe dan ook, 'het donkere zuiden' was er nu eenmaal en ook verder was men het
naar links en naar rechts dan toch eens geworden. Maar volkomen verstaanbaar, dat onze
noorderlingen zich met bevreemding afvroegen wat voor soort provincie het vaderland
gelukkig gemaakt had: Limburg dat nog steeds 66k officieel `hertogdom' genoemd bleef,
liefst tot 1906 toe, en tevens ook nog lid was van de Duitse Bond.21
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2

22
2

3

Dit hoofdstuk is afgedrukt in de derde, gewijzigde versie (met de titel: Woorden
vooraf'), die in september 1968 via Frans Kengen ter hand werd gesteld aan archivaris
J.L. Offermans. Hierover meer in de Inleiding. Als titel voor dit hoofdstuk kozen wij
`Sittards historie', die ons na het Woord vooraf' passender leek.
Toespeling op de titel van het boek: Sittard, de ingangspoort van Neer lands mijngebied
dat in 1924 verscheen. Zie verder: VI, noot 24.
in het schoone Limburg (z.pl.,
De grote lijn der historische gebeurtenissen en hun duiding, zoals die door Felix
Rutten in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, zijn niet steeds correct. Een wetenschappelijk verantwoord beeld van de Sittardse geschiedenis geeft: van Luyn, Stadt
Sittardt.
Over Zwentiboldfeit enfictie schreefA.M.P.P. Janssen onlangs nog in De Maasgouw
119 (2000) 163-180.

2

Diirer overnachtte op 3o juli 152o niet in Sittard, maar te Stokkem. Zie: P.T.A.
Swillens, Albrecht Diirer, zijn dagboek van de reis door de Nederlanden in 1520-1521
(Maastricht z.j.) 64.
52
`als in kunstzinnige bewondering': als in de betekenis van `als het ware' kennen
wij niet meer, maar komt bij Felix Rutten en bij andere prozaschrijvers rond 'goo
heel vaak voor.
62 Rene van Oranje is Rene van Chalon (1519-1544). Hij erfde in 153o van zijn oom
Philibert het prinsdom Orange en enkele andere Franse bezittingen, en in 1538
van zijn vader, Hendrik III van Nassau, Nederlandse bezittingen. Hij benoemde
als erfgenaam zijn neefWillem van Nassau (prins Willem I van Oranje, de Zwijger).
72
We vinden dit citaat op pagina 410 van: Jos. Habets, Drie chronijkjes van SteAgnetenklooster der orde van den H. Augustinus te Maeseyck 143 0-1589, in: Publications de
4

la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg (PSHAL) 6 (1869) 383-44o. Felix

Rutten heeft deze passus op enigszins ongelukkige wijze geparafraseerd. Hij schreef:
(... meldt) dat hij het beklagenswaardige stadje er "soe lange daar (had) laten lig gen,
totdat hij die allemael slecht hadde gemaeckt ende daer ein dorp van gemaeckt had".'
De kerkruimte in de Gruizenstraat was al in 1633 door de hervormden verworven en
in 1634 als zodanig ingericht. Zie: A.M.P.P. Janssen, Katholiek versus protestant in Sittard
1609-1648 (Monografieen uit het Land van Sittard 12, Sittard 1998) 55.
De restauratie van het Kritzraedthuis was in 1964 voltooid. Het werd toen in gebruik
genomen als gemeentelijk tentoonstellingsgebouw voor beeldende kunst. Sinds
april 2000 is er het kantoor van de VVV Zuid-Limburg in gevestigd, met op de begane
grond een plaatselijke afdeling. (SASG, bestuursarchiefSittard 196o-1981, inv.
nr. 2001; archiefculturele zaken Gemeente Sittard.) Zie verder: J. Offermans en
A.H. Simonis, Het Kritzraedthuis, een waardig accent in het Sittardse stadsbeeld en een stijlvol
.
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2

9

pronkjuweel van Maaslandse renaissance (Sittard 1964). Over Jacob Kritzraedt (1602-1672)

schreefA.M.P.P. Janssen een levensschets in: Sittardse cultuurdragers, 44-62.
2
io Met de restauratie van De Tempel werd op 7 maart 1975 gestart. Op 17 maart 1978
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kon er de opening plaatsvinden van het streekmuseum `D'n Tempel'. Het gebouw
verloor zijn museale functie in 1993 en kreeg een horecabestemming. Zie: SASG,
bestuursarchiefSittard 1960-1981, inv. nrs. 2652, 2653, 2001; archiefculturele zaken
Gemeente Sittard.
Zie: Jo Kreukels, in: Peter Jan Margry en Charles Caspers m.m.v. Antoine Jacobs
en Ottie Thiers, Bedevaartplaatsen in Nederland, III: Provincie Limburg (AmsterdamHilversum 2000) 890-900 (Sittard, Rosa van Lima).
In plaats van 'De Melac' schrijft Felix Rutten `Magnac', een vergissing die tot voor
enkele jaren in de Sittardse historiografie gebruikelijk was.
De legende van de kanarie is voor het eerst opgetekend door A. Dunckel en B.A. Pothast in Kurze Chronik von Sittard bis in 18g1 (Sittard 1891, reprint VVV Sittard 1975) 116.
De legende 'Si tard = Sittard' vindt men bijvoorbeeld in: Pierre Kemp, Limburgs
sagenboek (Maastricht 1968, eerste uitgave 1925) Icll.
Niet in 1825, maar op 20 oktober 1819 ontving Sittard van de Hoge Raad van Adel de
verlening van het stadswapen, `zijnde een schild van lazuur (blauw) beladen met acht
slangenkoppen van goud (geel) — het schild gedekt met een kroon van goud.' (SASG,
ingelijste oorkonde gemeentewapen Sittard 1819). Zie ook: N.G.H.M. Eussen, Een
herkenningsteken voor het nieuwe Sittard, in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold
(HJLZ) 4 (1983) 7-15.
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i6 Felix Rutten vergist zich: niet Willem I, maar Willem II, koning van 1840-1849,
ging vriendschappelijk om met Petrus Regout (1801-1878) en mgr. Joannes
Augustinus Paredis (1795-1886).
17 'Italie begint in Limburg' is een veel geciteerde uitspraak van Felix Rutten,
in druk voor het eerst to vinden in zijn boekje Limburg (Amsterdam 1918) 73.
i8
breloque: snuisterij, klein sieraad.
19 In de tweede versie van het hoofdstuk sprak Felix Rutten ook over de orientatie
van het huidige Limburg op Duitsland, dit naar aanleiding van de informatie die
J.L. Offermans hem verstrekte in een brief van 2 maart 1967 en die als volgt luidt:
Wat de mode betreft meen ik dat er naast een sterke orientatie op Belgie er ook een
op Duitsland geweest is. Van de familie Arnoldt kreeg ik een ingebonden exemplaar
van een Duits modeblad. Ik geloofdat we in Sittard twee even sterke groepen hadden,
waarvan de een op Belgie en Frankrijk en een op Duitsland georienteerd was. De een
las een Luikse krant, de ander de Heinzberger Volkszeitung Der Volksfieund etc.; weer
anderen waren meer op Noord-Nederland georienteerd. Ik heb ettelijke jaren geleden
eens een telling van dialectwoorden in het Sittards opgezet. Op de io.000 woorden
ongeveer waren er 800 op het Frans en Boo op het Duits georienteerd. Frans de
gegoeden, Duits kleine burgerij en arbeiders ( '
Ook schenkt hij in de tweede versie van hoofdstuk I aandacht aan de devotie tot
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, die de zusters ursulinen in 1873 vanuit
Frankrijk naar Sittard brachten. Binnen enkele jaren werd het stadje toen overspoeld
door pelgrims, hetgeen leidde tot de bouw van de neogotische basiliek en van het zogenaamde Mariapark, bestemd voor de opvang van pelgrims bij grote drukte, tevens
kloostergang met kruiswegstaties. Ook voor de Sittardse economie brak zodoende
in de laatste decennia van de negentiende eeuw een nieuwe periode van bloei aan.
Zie verder het artikel van Peer Boselie en Jo Kreukels in: Bedevaartplaatsen in Nederland
)

20

21

III, 903-922 (Sittard, O.L. Vrouw van het H. Hart) en IX, noot 17.
Zie: L.J. Rogier, Nederlands-Limburg van 1813 tot 1963, in: De Maasgouw 83 (1964)
71-86; herdrukt in: L.J. Rogier, Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen, II
(Hilversum-Antwerpen 1965) 645-656.
Over Limburg uit de Duitse Bond schreefM.G. Spiertz in PSHAL 102 (1966) 11-29.

Felix Rutten schreef ook elders over de in hoofdstuk I behandelde problematiek
van de Limburgse orientatie op het buitenland en de langzame integratie in de
Nederlandse natie. Zie: Limburg ontdooid, in: Maasland 17 (1969-1970) 271-275;
Ernestine, in: Doe bleefs in mich; bloemlezing uit zijn dialectwerk , samengesteld en ingeleid door
Lou Spronck (Maasbree 1982) io9-11o; Michel en zienfemme, in: Doe bleefs in mich, 121-127.
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THUIS'

Te Sittard heeft mijn wieg gestaan: ik werd geboren hooimaand 1882.
Het zal wel raadselachtig blijven, waar de vele Ruttens vandaan gekomen zijn die, zonder onderling familieverband op dit ogenblik, de provincie bevolken. Grootvader en vader
van mij, Jan Renier Napoleon en Martin Emanuel, waren beide geboren Sittardenaren.
Hun voorouders echter stamden uit de buurt van Maaseik, Ophoven-Geistingen, wellicht
Tangs verdere voorzaten in verband to brengen met een plek genaamd Rutten, Ruttens
molen, in het Frans Russon. 3
Waarom juist Sittard hen aantrok, is mij onbekend gebleven.
Vader, oudste van twaalfkinderen, geboren in 1844, werd vroegtijdig van huis gestuurd
naar een Waals-Belgische kostschool, iets wat hij later nog wel 's ter sprake bracht, ik zal
niet beweren dat hij dit deed met veel voldoening.
Een geboren verteller was hij nu eenmaal niet. Hij had een ernstige geaardheid. Ook
geloofik niet dat hij, aan het hoofd van een drukke kinderbende, een bijzonder gelukkige
jeugd beleefd heeft. Hoe had hij ook
veel blijgeestigheid kunnen erven van
een pessimistische moeder, zwartgallig
van aanleg, — hoegenaamd geen Limburgse karaktertrekken. Wanneer broers
van hem, gezellig samen, zich verkneukelden in herdenking van vroegere grappen en grollen, stond hij daarbij als welhaast een vreemdeling.
Vader was niet groot van gestalte,
maar gezond en stevig. Een portret van
hem als officier van de schutterij hing
op mijn slaapkamer, knap van uiterlijk
en welgemoed, met zwart krulhaar. 1k
heb daar altijd met genoegen naar gekeken. Hij kon genieten van een leuk gezegde en zat met blijde lust aan tafel,
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zoals in Limburg gebruikelijk. Eens dat hij samen met een zwager zich, om de weddenschap, thuis tegoed deed aan erwtensoep met poot en oren, en het van de ander won, die
het niet verder bracht dan zeven borden, moest hij het zich van de verliezer laten zeggen:
Tat ich e verke bOn, clãt wil ich weite; mer doe bOs e zjwein.' En ze lachten beiden.
Te Grivegnee-Luik had vader het looiersvak geleerd, destijds nog zeer in zwang.4 Te
Parijs, waar een tante van hem gevestigd was, had hij de grote opera bezocht. Hij hield
van muziek en het bleef hem bij met vreugde dat hij in de parochiekerk van zijn geboorteplaats als schooljongen, solist, het `Minuit, chretien' van Adolphe Adam gezongen had.5
Met mij als baby op de arm, tong hij uit Donizetti's Lucie de Lammermoor. 6 Toen ik als tienjarige op de kruk voor de piano zat, kon hij de kamer binnenkomen met een `speel die
frase daar nog een keer, die bevalt mij'.
's Winters, vooral wanneer het veel regende, kon het gebeuren op moeders aandringen, dat vader er 's even tussenuit ging tegen avond, `om 's wat mensen to zien'. Dan toog
hij naar het 'cafe van de maedjes van Schiffelaer', leeftijdgenoten en schoonzusters van de
overleden Fransschrijvende Sittardse dichter Charles Beltjens.7 Maar hij kwam dan altijd
weer vroegtijdig terug. Het liefst was hij toch maar thuis, onder eigen dak. Eens per jaar
werd met paard en wagen een uitstap ondernomen, met liefst een gast daarbij, en wel
naar Heppeneert achter Maaseik, waar 'n Onze-Lieve-Vrouw van Rust vereerd werd in een
schilderachtig klein kerkje, hetgeen gebeurde op Mariadag 15 augustus. En dat was dan
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altijd weer een grote gebeurtenis voor ons. 8 Plechtig werd ieder jaar op 6 september de
dag van het huwelijk gevierd, met alles wat er dan nog aan bloemen te halen viel. En die
dag hoefden we dan niet eens naar school te gaan.
We werden niet verwend, niet eens wanneer wij, kleuters, ons beklaagden over ziekzijn. Bij zo iets ernstigs, gewoonlijk louter hangerigheid, mocht je dan in de keuken vragen om een glas water, met klontjes suiker daarin. 'En ga daarna maar gauw weer met je
hoepel spelen.' Later kon het gebeuren dat vader op onze slaapkamer kwam als we er voor
de wastafel stonden. `Zijn me dat jongens,' heette het dan, hemd uit, wanneer jullie je
behoorlijk verschonen willen, volgens Kneipp.' 9 Op allerlei wijze werd ons ingeprent `gezondheid is je grootste schat'. En op onze pantoffeltjes, nog in nachtpon en nuchter, nam
hij ons aan de hand mee naar buiten, wanneer er in de meimaand de nachtegaal zong.
Vader hield van zijn gezin met overgave van heel zijn persoonlijkheid; maar daarom
uitte zijn liefde zich juist niet in zichtbare tederheden. `Als je kinderen hebt, moet je aan
alles denken.' De vreugde van zijn leven was niettemin de zijnen plezier te doen. Maar van
zondagscenten heb ik geen herinnering. We kregen wat we nodig hadden en je kon immers vragen! Kinderen behoorden van jongs of de waarde van geld te leren kennen. Ik zie
hem nog op hand en voet om de tafel heen kruipen, wanneer klein broertje wilde paardrijden op z'n rug.
Die arme rug heeft hem in later jaren heel wat ongeriefveroorzaakt door reumatische
pijnen waaraan hij 's winters leed. Ons kostte dat koude, vaak zonder kachel in huis en
met open raam, om de temperatuur gelijk te houden voor de patient. Het wachten was
dan op de zonnewarmte van het voorjaar. Hij hield van natuur en buitenleven. Wandelen
was zijn genot. Met zijn wandelstok wees hij ons in 't veld de mooiste bloemen aan, om
die te plukken. Van geen wandeling kwam moeder thuis zonder veldboeket. Was de winter voorbij, dan kon vader op de markt waar wij woonden karrenvrachten van potplantjes
kopen, om er de binnenplaats thuis mee te sieren. Zijn klanten in de omgeving bezocht
hij te voet. Maar op gezette tijden werd voor verdere afstanden bij de rijtuigverhuurder
Martens een sjees gehuurd, die hem dan wel bracht tot Waubach en Kerkrade.'° Spoorlijn
naar het toen onbeduidend dorp Heerlen was er immers nog niet." Vader was al de vijftig
gepasseerd, toen hij een frets in gebruik nam.
's Zondags werd gerust. Dan bleef het kasboek onaangeroerd. Op de orgeltribune beschikte hij, vrij van tocht, over een eigen vaste plaats. Vrienden kwamen thuis niet vaak
over de vloer, veelvuldig wel vriendinnen van moeder. Met deze samen werden de wandelingen liefst ook groter. En op hoogtijdagen ging men, met handschoenen en cilinder, bezoek brengen bij naaste familie. Dan werd ook wel 's een sigaar gerookt, een enkele. Voor
's zomers lag er een apart vaatje zogenaamd `pastoorsbier' in de kelder, waarvan uitsluitend voor vader getapt werd, dit naar moeders verordening."
Dat vader als jongen op die Belgische kostschool geplaatst werd, Saint-Roch bij Luik,
zal verschillende gronden gehad hebben, laat de eerste daarvan geweest zijn: goed Frans
spreken.' 3 Dit speelde een grote rol in het jonge Limburg van zijn tijd, althans in de zoge-

[ FELIX RUTTEN TERUGBLIK ]

naamde `betere' families. Niet alleen dat de sympathieen er in de zeventiger jaren vooral
naar Frankrijk gericht waren: tijdens de Eerste Wereldoorlog was dit niet minder het
geval. Grenspalen schrikken de Limburger nu eenmaal niet af. Het vreemde trekt zijn bewegelijke geest en de verte lokt zijn vrolijke geaardheid. Hij is geen vogel voor een kooi.
Vrouwenmode riep Maastricht naar Luik, en over Brussel ook naar Parijs, waar de nieuwe
modellen vandaan kwamen. Bij gebrek aan hoger rooms onderwijs in de buurt voor
Limburgse studenten, trad Leuven op de voorgrond met zijn oude universiteit, zoals het
onbeduidend stadje Sint-Truiden met klein- en grootseminarie in aanmerking kwam voor
priesters in spe.i4 Wie zou er aan Amsterdam gedacht hebben, een verre, vreemde stad?
Heel Holland overigens gold als protestant en wellicht nog als liberaal, dus liever te mijden. In Belgie voelde men zich zoveel eerder thuis. Men vond er allicht familie of vrienden
van familie. Maar dAdr moest men dan ook Frans kunnen parlevinken.
Heel Limburg had nog wel met Belgie te doen. Een oom van mijn vader en een van
zijn broers woonden te Brussel, een tante te Parijs. Een tweede broer had gereisd voor een
Franse firma, en een derde, bierbrouwer, vestigde zich te Neerpelt, waar hij het militaire
Belgische kamp van Beverlo tot klant had. Een vierde bestuurde het oogheelkundig hospitaal te Luik, waar de bisschop, ook al een Rutten, nog tot de familie mocht gerekend worden. En dus
En was de Sittardenaar Nikola Reubsaet dan ook al niet operazanger geworden te
Parijs, en later zelfs hertog?'5 Te Parijs werd dichter Beltjens, ook van Sittard, een evenknie van Victor Hugo, die hem 'mon fils' heette in zijn correspondentie. De Maastrichtenaar Van Hasselt werd ook al Frans schrijver, en Carel Smulders studeerde muziek aan het
conservatorium te Luik.i 6
Op het jaarlijkse feest-eten dat vaders oom, deken van Maastricht, aanbood aan heel
de familie, werd in bonte mengeling zowel Limburgs dialect als deftig Frans gesproken,
zonder verschil. Mededelingen ook van officiele aard, bekendmakingen van huwelijk en
overlijden, uitnodigingen, spijskaarten, adressen van fijne brieven werden in het Frans
gekalligrafeerd. Dat stond nu eenmaal gekleed en was aangebracht zowel bij mijn grootvader die raadslid was van Sittard, als bij vaders oom, wijnkoopman, die bekend stond in
heel de Limburgse klerezij. In alle rangen van de bevolking vonden Franse woorden gaarne burgerrecht, Franse voornamen, Xavier, Eugene, Rene, Hyacinthe, Theophile waren
zeer gewild. Wie Petrus gedoopt was, liet zich Pierre heten, Jacob werd Jacques, Antoon
werd Toine en Klaas werd Nicolas. Het Frans hoorde in dat vroege Limburg nu eenmaal
tot de goede toon, want de windwijzer wees naar Frankrijk. Te Maastricht op straat kon je
dan ook horen spreken van `een libere entree voor het territoire om er bij het gonfleren
van de ballon te assisteren'. 7 De directeur van de kostschool Rolduc, die ik meegemaakt
heb, sprak beter Frans dan Nederlands.' 8 Wanneer mijn vader moeite deed om keurig
Hollands te spreken, verstonden Hollandse vrienden van mij hem eenvoudig niet om de
vele Franse woorden die hij daarbij dan gebruikte. Hij sprak bijvoorbeeld van een populace van zoveel zielen en haar educatie, van foule en fourrures, van legumes en laitage,
van bobeches en quincailleries, van fourgon en char a bancs, van een menage a trois en
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een panier perce, en, zeker een herinnering aan kostschooljaren, wanneer wij, peuters,
een waarschuwend jeux de mains, jeux de vilains' moesten horen, waarvan we natuurlijk
niets begrepen.i 9 Een Nederlands leesboek heb ik nooit in vaders handen gezien, zelfs
mijn Eerste Verzen niet, in 1905 to Amsterdam verschenen. Wel wist hij van `bellettrie' zoals
hij hield van muziek en zang. Lamartine en Hugo waren immers in de mode. 2 ° Waar hij
Frans hoorde, luisterde hij met aandacht en niet onbevoegd. Van kostschool thuiskomend, tussen 185o en '6o allicht, bracht hij boeken mee, die later niet allemaal hun plaats
gevonden hebben in mijn boekenkast, Bossuet, Bourdaloue, de Sainte Elisabeth van Montalembert en Rollin's Histoire de Rome. ' En zeker heeft hij nadien, met de intellectuelen van
zijn geboorteplaats, zijn jeugdig hart opgehaald aan het uitvoerig gedicht `Nox' van zijn
Franse verzen schrijvende, vroegere vriend Charles.
Zolang Gezelle in Limburg onbekend was en Coers' Liederboek nog niet uitgegeven,
2

Vondel onverstaanbaar, hield in ons zuiden eenvoudig de overtuiging stand, dat Nederlandse teksten onzingbaar waren en zong men er 'Le Lac' uit de Meditations en 'Le Cor'
van De Vigny. Maar wie zou dan ook een Limburgs volkslied op muziek gezet hebben,
waarvan de eerste strofe luidde:
22
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Schone Maas, ik roem uw klaatren,
Limburgs heilige moedergrond:
Onvervalst stroomt door mijn aadren
Steeds uw heilig bloed mij rond. 23

In de negentiger jaren kon dit nog te Maastricht gedrukt worden.
Vaders leesstof, eenmaal als koopman gevestigd in zijn geboorteplaats, beperkte zich
tot het Belgisch dagblad La Gazette de Liege, waarop hij tot zijn dood toe geabonneerd is gebleven, zeker in dankbare herinnering aan zonnige jeugdjaren, doch ook, denk ik, omdat
dit, zijn lijfblad, feuilletons bevatte die mettertijd door mij, in mijn vroege opkomst, nuttig gebruikt konden worden als oefening bij het aanleren van zijn dierbaar Frans. Men
kocht immers geen boeken: men las de `gazet'.
Met het onderwijs in deze taal begon men in het Sittardse jezuktencollege al aanstonds in de voorbereidende klassen. Tot levende leerschool voor datzelfde geliefde Frans
diende mij verder ook spoedig de pastorie van mijn oom, pastoor in het Luikerland, waar
ik toen mijn vakanties ging doorbrengen. Niemand zou daarbij aan Duitsland gedacht
hebben, ofschoon mijn grootvader van moederskant een Duitser geweest was. Overigens
kon de Limburger zich in het nabije Rijnland wel verstaanbaar maken door zijn op Duits
afgestemd dialect. Maar Frans was en bleef de boodschap.
Intussen behielp men zich bij ontstentenis aan het nodige onderwijs naar krachten.
Te Sittard gaf het ursulinenklooster Frans onderricht. De inrichting werd overigens gretig
gezocht door Luikse families. Maar 'les Dames Urselines' hadden te waken over hun reputatie en hielden dus de peper duur. Voor de kleine burgerij was er iets anders op gevonden. Die stuurde zoons en dochters, wat ze er 'op wissel' noemden, naar het Walenland,
waarvoor dan op hun beurt Belgische kinderen naar Sittard kwamen, om daar de ledige
plaatsen in te nemen en een tweede taal te leren. Of dat nu een heilzame methode geweest
is? In elk geval meende men op deze wijze in een behoefte te voorzien.
Maar er bleven altijd genoeg van dezulken over, die niet meededen; en dezen iii ons
lieve stadje, waar met alles gespot werd, lieten het zich niet ontgaan om ook dit onderling
gekoetervvaals belachelijk te maken. Het blijkt voldoende uit een plaatselijk volksgezegde
van destijds dat luidde: 'Qui ce que dis haet haoze aan: parlez vous de Striimpf'.24 Laat
staan of deze wrange boutade aanspraak mag maken op diepzinnige geestigheid, de spot
lag er dik bovenop.
Voorzaten van mijn moeder, een bepaald gezin De Tronquet, was in 1789 met andere
`refugies' van Frankrijk uitgeweken naar het Gelders Overkwartier en in Venlo gestrand.25
Moeder was geboortig van Roermond, koopmansgezin met zes kinderen. Zij was wees
toen zij trouwde, jongste van de zes.2 6 Treesje werd zij thuis genoemd, maar vader heeft
haar nooit anders dan Therese geheten, met de voile zangerigheid van de Franse uitspraak. Beiden hebben, in al hun eenvoud, elkander zeer gelukkig gemaakt en je merkte
aan niets dat vader tien jaren ouder was dan zijn wederhelft. Zij stierven in dezelfde week,
juist drie dagen na elkaar.
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Het bedeesde en schuchtere weeskind dat zo gerustig op haar sterke en energieke
moeder gesteund had, moet wel eventjes onthutst geweest zijn, toen haar verloofde,
Sittardenaar, vreemdeling in de Munsterstad, haar voorbereidde op haar toekomstig
woonoord met de woorden: dat hij er haar niet veel meer wist te bieden dan een mooie,
gezamenlijke wandeling in het ommeland.27 Wandelen, doelloos rondlopen door het
veld: het stadse meisje wist van geen ander wandelen dan met hoed en mantel promeneren door de Kapellerlaan en een ommetje over de Krankenwal in de schaduw van . de
Christoffeltoren, waar de Roer zich in de Maas stort en over de brug van de voorstad SintJacob Keizerin Maria Theresia Roermond was binnengekomen met de eerste paraplu die
de burgerij er te zien kreeg. 28 Van veld en bosjes, met wilde wegen er doorheen, hellingen
en holle wegen zoals die het zuiden kenmerken, wist het stadskind van Maas en Roer
hoegenaamd niets, — Roermond, die deftige aristocratenstad zonder landschap, waar de
middeleeuwse indeling in `putten' nog bestond en je meer standen kende dan je kunt optellen aan al de vingers van je hand. 29 En nu zou Treesje dan te Sittard gaan wonen. 3 °
Maar ze heeft er een zeldzame ontroering ondergaan bij het eerste bezoek aan Sittard
en haar latere woning, waar op dat ogenblik nog gekalkt en gekalefaterd werd, toen daar
onverhoeds een van de werklui voor haar op de knieen viel en met zijn pet, ijlings van het
hoofd gerukt, haar het stof van de schoenen wiste: symbolisch ouderwets gebruik van
huldiging voor de nieuwe meesteres.3' De jongen was alreeds door vader uitgezocht om
onze latere huisknecht te zijn, hetgeen hij gebleven is tot zijn sterven.32
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Het huwelijk vond plaats in 1881 op 6 september. En spoedig leerde moeder toen het
vriendelijk landschap van de golvende omgeving kennen. Ze heeft dat innig liefgehad en
is nooit vandaar teruggekeerd zonder veldboeket. Er sprak zoveel geluk uit haar woorden
wanneer zij vertelde hoe gedurende heel de winter van hun eerste huwelijksjaar, de madelieven niet opgehouden hadden te bloeien.
Na er tweemaal moeder te zijn geworden, heeft zij zich te Sittard volkomen ingeleefd,
maar zonder haar Roermonds dialect prijs te geven, met het gevolg dat ik zelf thuis de
beide dialecten gesproken heb en in dezelfde volzin, naar gelang ik daarbij naar de een of
naar de ander gekeerd was. Ook bleef Roermond een zwak van haar hart, 'de stad die de
lelie voert in haar wapen'. Je had moeten horen met welk een zelfbewustzijn ze dat zeggen
kon. Roermond werd dan ook het reisdoel van haar eerste baby, nog eer het wiegenkind
zes weken oud was. Bij de brand van de Christoffeltoren heeft moeder hete tranen geschreid. 33
In de winterse schemering zat moeder bij de petroleumlamp te stoppen en te herstellen, zo niet voor haar gezin dan voor arme mensen. Haar praktische moeder had Treesje
niet tot lezen gedrongen. `Boeken, dat is niks voor jonge meisjes.' Ze stelde zich dan ook
tevreden met de Limburger Koerier, die te Heerlen werd uitgegeven. De Roermondse Maas en
Roerbode heb ik thuis niet gekend. Maar met vriendinnen samen las moeder feuilletons, uit
verscheiden kranten geknipt en daarna met naald en draad samengebonden tot stevige
rolletjes. Die bewaarde ze dan in haar linnenkast. Moeder vertelde goed en had fantasie.
Ofschoon mijn grootouders er niet meer waren toen ik geboren werd, heb ik ze toch als
het ware helemaal en goed gekend in al de eigenaardigheden van hun doen en laten, en
dat uitsluitend uit moeders klare verhalen. 34 Van haar ging dat warm-genoeglijke uit en
die gezellige innigheid, die een thuis zo onvergetelijk kunnen maken. Vader debatteerde;
moeder vertelde.35 Daarbij gaf de folklore de dagen destijds een aldoor wisselende kleurigheid: de bonte herrie van het carnaval; het krombroodrapen met halfvasten in de
Kollenberg; de palmbezem van het begin der Goede Week, althans te Roermond en
Venlo; de uit twaalf kruiden saamgestelde apostelensoep van Witte Donderdag (Ouits:
Griindonnerstag); de rouw van Goede Vrijdag, die alleen maar de met bosbessen zwartbesmeerde vla toeliet — en er mocht geen piano gespeeld worden — ; de geverfde paaseieren,
door de terugkerende klokken van Rome meegebracht; de mei-altaartjes, de pinksterbruid en de zomerprocessies door stad en land trekkend; de viering van Sint-Rosa, van
Sint-Maarten en Sinterklaas; de slacht van november en het jaareinde met Kerstmis, met
de boom, en Driekoningen, de koek met de boon.
Heel deze folklore kon moeder als een soort werkelijkheid beleven, daar zij inderdaad
de poezie van de dingen aanvoelde en met ontroering aan ons kinderen wist door te
geven. Het laatste uur van de Heilige Nacht, om dit ene te noemen, bracht zij door met
haar personeel — in de huiskamer op de schoorsteenmantel brandden de kaarsen — geknield in gebed, om de Lieve-Vrouw bij te staan in de geest, totdat de middernachtsklok
van de kerken luidde. Dan ging het venster dicht, dat op een kier tot dan toe had opengestaan, en kon men zich ter rust begeven: `Moeder Maria's pijnlijk uur is voorbij en het
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Kerstkindje is geboren.' Onderwijl had vader de kerstboom in orde gebracht. Het was allemaal alsof de stal van Bethlehem met engelen, herders en koningen vlakbij, ergens in de
buurt lag, wellicht wel in de wit-besneeuwde hei van Tuddern.
Ik zeide het al, moeder wist wat vertellen was. Zij zal me sprookjes verteld hebben, al
herinner ik me dat niet precies. Maar we hadden thuis een groot boek met tekeningen van
Gustaaf Dore, berijmd: de Sprookjes van Moeder de Gans. 36 Later liet ze beelden uit haar feuilletons voor mij Leven als 'de brooddraagster van Parijs' en wie weet wat al meer.37 Het was
een plezier om vader te zien zitten in zijn leunstoel met voile aandacht luisterend naar
moeders relaas van een of ander uitstapje in de stad, dat alsdan gewoonlijk aanving met
de woorden: ik ging hier van de stoep Vroeg ik wel 's, na de korte inhoud van
een preek in de kerk van haar gehoord te hebben, om ook de Latijnse tekst te willen aanhalen, dan kreeg ik van vader een verontwaardigde blik ter bestraffing; maar moeder lachte.
Zo leefde men dus in het goede, oude Limburg van weleer.
Maar nog is er uit die jaren — laat ik zelf toen vijftien of zestien jaar geweest zijn — een
episodetje dat ik me steeds met zoveel liefde blijf herinneren: hoe we op een voorjaarsavond met voile maan gezamenlijk buiten wandelden en draaiorgelmuziek hoorden ergens uit een verder dorp. Op dat late uur lagen alle wegen zo goed als verlaten en een
vleugje wind droeg wat melodie over het open veld naar ons toe.
`Zou daar kermis zijn?' bevreemdde moeder zich.
`In elk geval dansmuziek,' antwoordde vader. Ten mazurka.'
Hij bleefstaan, luisterde nog even, zag moeder aan: 'En?'
Wat meen je?' vroeg moeder glimlachend.
`Zou het nog gaan?' En hij opende haar zijn armen.
Zij, glunderend: Waarom dan niet?'
En op het harde wegdek dansten zij samen in de maneschijn.3 8
Wij woonden op het marktplein, ruim in het vierkant uitgemeten, middelpunt van het
middeleeuwse Sittard. We zagen uit op het stedelijke gemeentehuis met monumentale
trap naar een flink bordes, een guitig torentje boven de lessenaarsdaken uit, iet of wat
feestelijk. Voor wie in een verouderd vestingstadje moet verblijven — nauwe kronkelstraatjes binnen een walring, schaars doorbroken met openingen naar buiten — is het een voorrecht op dergelijk plein te mogen wonen, een marktplaats met drukte van wagens en karren, hetgeen een gevoel van ruimte geeft, van vrijheid. Bedrijvige beweging bewerkt als
een ruimer ademen, als een zich ophouden in een sfeer van steeds weer feest en vrolijkheid, en dit liefst zonder buren die bij je binnenkijken, glurend van achter horretjes, waar
ze tellen hoe vaak je in- en uitgaat, wie bij je binnensluipt, komt en gaat. We leefden er gerust en kalm zonder noemenswaardige uithuizigheid. Van familiebezoek hadden we geen
overlast, van buurlui geen hinder. Op de hoogdagen van het jaar, Pasen en Kerstmis of
ook Nieuwjaar, zette vader zijn hoge hoed op om dan, samen met moeder natuurlijk,

[

`zalig hoogtij' te gaan wensen bij oom en tante.Vooral de nieuwjaarsbezoeken, die gebracht moesten worden bij geestelijkheid en verdere verwanten en vrienden, waren voor
vader altijd weer wat hij noemde een corvee. Toen ik oud genoeg was om daarbij mee te
mogen gaan, vond ik dat maar wat leuk, om rond te kijken in interieurs van andere deftige
mensen: behang van papier met gekleurde landschappen, stoelen met geborduurde zit,
spiegels in zwaar gouden lijsten op marmeren schoorstenen, geborduurde beltrekkers en
canapes met antimakassars, fotoalbums in fluweel gebonden, op kleine tafeltjes te kijk
gesteld, pluche en chenille, maquart-boeketten met opgezette vogeltjes daarin en pauwveren, glazen kastjes vol snuisterijen, antiek porselein, biscuit en zilver.39 Een huffs was er,
waar de hand van de dochter in gips afgegoten, op 'n satijnen kussen te pronk lag; een
ander waar in een klein zij-ruimtetje een heus waterstraaltje voor fontein speelde. Ik keek
er m'n ogen uit.
Als het enigszins mogelijk was, werd er dagelijks gewandeld.4° Vroegere kennissen
van vader waren spoedig moeders vriendinnen geworden, drie gezusters, geboren Duitse,
dames, die ik in mijn jeugd tantes genoemd heb.4' Zij, ongehuwd, bewoonden een groot
en nobel herenhuis met uitgestrekte tuin daarachter, die ze liefst zelf op peil hielden.
Daar heb ik geleerd om ook van de natuur te houden. 's Zondags in de namiddag kwamen
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ze naar ons toe, om gezamenlijk te wandelen, en deze wandelingen werden geleidelijk
ook grotere tochten, waarbij de latere trein naar Heerlen dienst deed. In de vakantietijd
maakten de dames grote reizen naar het buitenland, om hun cultuur te verrijken en aan
hun artistieke gezindheid te voldoen. In de barre maanden van het jaar bleven ze ernstig
werkzaam ten voordele van armen en behoeftigen.42 Een van hun broers, professor aan de
universiteit te Groningen, maakte het gemakkelijk voor haar om op de hoogte te blijven
van de Duitse letterkunde.43 En zo leefden zij, ondanks de eenzaamheid in ons klein Limburgs stadje, toch ook met de grote wereld mee. Het is door toedoen van deze `tantes' geweest, dat mijn ouders thuis Kerstmis zijn gaan vieren met een kerstboom, de eerste
kerstboom die in het stadje van hun inwoning geplant werd.44
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De eerste helft van dit hoofdstuk (tot: Met het onderwijs in deze taal
) is afgedrukt
in de herziene versie, die Felix Rutten op 2 april 1967 aan archivaris J.L. Offermans
toezond. In de Inleiding hebben we toegelicht waarom we geen gebruik hebben gemaakt van de derde, gewijzigde versie, die Offermans in september 1968 in handen
kreeg. Vergelijk: I, noot 1.
2 Genealogische gegevens over de familie Rutten zijn — incompleet en niet steeds correct —
verzameld in: Mathieu Rutten, De Ruttenstam in het Maasland (Hasselt 1973). In het
onderhavige hoofdstuk II van Terugblik komen de volgende familieleden ter sprake:
— Felix' grootvader, Jan Renier Napoleon (Sittard 15 augustus 1811 — 3 februari 1886),
die in 1843 huwde met Catharina Judith Beijsens;
—zijn vader, Martin Emanuel Rutten (Sittard 26 maart 1844 — 31 januari 1917), die op
3o apri11872 trouwde met Maria Jacobina Albertina Beijsens (Sittard 22 november
1830 — I januari 1878) en op 6 september 1881 met Theresia Maria Hubertina Imkamp
(zie hierna: noot 26);
—zijn broer, Jules Marie Joseph Hubert (Sittard 17 februari 1885 — Nenzing,
Oostenrijk 3o juni 1972), moutmeester van de Amstel-bierbrouwerij te Amsterdam;
— vier broers van zijn vader, t.w. een broer in Brussel (het is niet duidelijk wie wordt
bedoeld), een broer die gereisd had voor een Parijs modehuis (waarschijnlijk de
koopman Hubert Augustus Rutten, geboren te Sittard op 14 december 1861), een
broer die bierbrouwer in Neerpelt was (Frans Xavier Rutten, geboren te Sittard op
9 november 1851 en gestorven in Neerpelt op 4 juli 1918) en een broer die directeur
was van het oogheelkundig hospitaal te Luik. In het tweemaal per week te Sittard
verschijnende blad De Limburgsche Aankondiger van 12 januari, 19 januari en
februari 1901 presenteerde deze zich in een advertentie als volgt: `Oogen-, ooren-,
neus- en keelziekten. Dokter Rutten. Directeur van het Institut voor oogziekten te
Luik. Oogdokter der Spoorwegen van den Staat. Speciale geneesheer der hospitalen
te Namur. Te consulteeren van 9 tot II ure en van 3 tot 5 ure. Uitgezonderd des
Dinsdags en Zaterdags. Luik, Rue de l'Evéche
Waarschijnlijk is dit vaders bther
Joseph Louis Rutten, geboren te Sittard op 2 oktober 1856, die in 1878 naar Leuven
vertrok (om medicijnen te studeren?) . Ook vaders oom Matheus Josephus Ludovicus
Rutten, geboren te Sittard op II januari 1818 en overleden te Blankenberge op 6 juli
1896, was directeur geweest van het Luikse instituut voor oogziekten;
—een oom van zijn vader, te Brussel (het is niet duidelijk wie wordt bedoeld);
—een tante van zijn vader, die in Parijs woonde: Felix heeft hier het oog op Sabine
Beijsens, een zus van zijn grootmoeder, met wier priesterzoon Jules hij een innige
band had), zie V;
—een oom van zijn vader die deken was van Maastricht: Frans Xaverius Rutten
(Sittard 31 januari 1822 — Maastricht 26 februari 1893);
—een oom van zijn vader die wijnkoopman was: Frans Aloys Rutten (Sittard 21 juni
1830 — 27 mei 1889); — het familielid, de bisschop van Luik: Martinus Rutten
(Ophoven-Geistingen 18 december 1841 — Luik 17 juli 1927), bisschop van Luik vanaf
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1901. Hij was een ver familielid van Felix, die tot de Ruttens van de Ophoven-stam
behoorde, terwijl de bisschop geboren was uit de stam Kessenich/Geistingen. Hun
gezamenlijke stamvader was Renier Rutten (Kessenich 9 maart 1675 — Heythuizen
6 april 1767);
— zijn oom room Jules') die pastoor was in het Luikerland, is Mathias Joseph Julius
Beckers (Sittard 4 juni 1858 — Chaudfontaine 4 augustus 1929), die hierboven bij de
tante van zijn vader, Sabine Beijsens, al genoemd werd; zie verder V.
3 Rutten (Russon) ligt 2 km ten zuiden van Tongeren.
4 Grivegnee is een stadsdeel aan de zuidoostkant van Luik. Felix Rutten spelt onjuist:
Grevigne.
In de Verslagen van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen
middenstand in de provincie Limburg (Amsterdam z.j.) vinden we onder B II, 97 interessante informatie over het leerlooiersbedrijfte Sittard omstreeks 1909, waarschijnlijk
opgetekend uit de mond van Felix' vader: 'Er bestaat hier maar een ondernemer (...).
Deze heeft, na eerst het lager onderwijs geheel en daarna eenige jaren het
Gymnasium St. Louis bezocht te hebben, het vak, zooals dat vroeger gebruikelijk
was, van zijne ouders geleerd en verder veelal buitenlands zijne opleiding voltooid.
Tegenwoordig bestaat dit gebruik niet meer zoowel hier als in den omtrek. De reden
hiervan is de achteruitgang van het vak. Voor een veertig jaren was Sittard om zijn
lederbereiding bekend, en bestonden er een vijftal flinke zaken (...). De verhoogde
invoerrechten op het leer in Duitschland zoowel als Belgie hebben tot dezen achteruitgang veel bijgedragen (...).' Zie ook IX, noot io.
5 Adolphe Adam (1803-1856) componeerde vele opera's. Als leraar aan het conservatorium van Parijs was hij in 1848 opvolger van zijn vader.
6
Gaetano Donizetti (1797-1848) componeerde de opera Lucia di Lammermoor in 1835.
7
'Cafe Schiffelaer' was gevestigd in het pand Limbrichterstraat 29. Uitbaatsters waren
Frans Karel Schiffeler (Sittard 1819-1893), zijn zoon Jan Hubert (Sittard 1847-1915)
en zijn dochters Hubertina Francisca (Sittard 1845-1905) en Maria Hubertina (Sittaid
1855-1928). Hubertina Francisca trouwde in 1895 met een broer van de dichter
Charles Beltjens; zie VI, noot
Over Charles Beltjens schreef Felix Rutten in zijn derde versie van hoofdstuk II:
`En met deze stadgenoot, die gewoonlijk te Parijs verbleef, was vader vol bewondering bevriend geweest.' Een afzonderlijk artikel, Sittard en Verona, wijdde hij aan de
dichter in Maasland 17 (1969-1970) 14-19. Zie ook: Peter J.A. Nissen, Charles Beltjens
(1832-18g o), in: Sittardse cultuurdragers, 148-158. Voor de gedichten van Charles
Beltjens, zie: A. Janssen (ed.), Charles Beltjens (1832-18go), Poisies. Met inleidingen
8

door Peter J.A. Nissen en Wiel Kusters (Sittard 1995).
Felix Rutten beschreefDe tocht naar Heppenaert in: Maasland 17 (1969-1970) 203-205.

9

De Zuid-Duitse priester S.A. Kneipp (1821-1897) oogstte roem met de door hem ontwikkelde waterkuur en met zijn ideeen over een natuurlijke leefwijze. In Heerlen werd
de methode-Kneipp met veel succes toegepast door broeder Aloysius (1854-1942).
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(1632-1704) waren geniale kanselredenaars. Charles Rollin (1661-1741) en Charles de
Montalembert (1810-1870) waren geschiedschrijvers. De eerste publiceerde onder
meer een Histoire ancienne (12 delen, 173o-1738) en een niet geheel voltooide Histoire romaine (9 delen, 1738 vlg.). Deze werken werden in 1846-1849, resp. 1862 in Parijs herdrukt. De Montalembert hoort tot de grote historiografen van de negentiende eeuw.
Zijn Vie de Sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe (1207-1231) verscheen in 1836.
Frits R. Coers (1867-1938) bezorgde in de jaren 1897-1902 het Liederboek van GrootNederland in vier delen. Het grote succes van deze uitgave leidde in 1904 tot de oprichting van de vereniging 'Het Nederlandsche Lied', die in de daaropvolgende decennia
ongeveer 25o bundels Nederlandse liederen, met pianobegeleiding, zou doen verschijnen. Zie: J. Pollman, Ons eigen volkslied (Amsterdam 1935) 192-199.
Alphonse de Lamartine (1790-1869) publiceerde in 1820, resp. 1823 de dichtbundels
Meditations poitiques en Nouvelles meditations poitiques. Het gedicht 'Le Cor' van Alfred de
Vigny (1797-1863) staat in de bundel Poemes antiques et modernes (vermeerde editie 1826).
23 Het refrein van het `Limburgsch Volkslied', dat zijn premiere beleefde bij het bezoek
van gouverneur P.J.A. van der Does de Willebois (1816-1892) aan Rolduc op 26 oktober 1857, luidt: "k Groet u, erfdeel onzer vaderen, I Limburg, heil'ge moedergrond! /
'k Groet u! vlekkeloos door de aderen / Stroomt uw edel bloed mij rond.' De tekst was
gewrocht door Willem Everts (1827-1900), die in de periode 1868-1893 directeur van
Rolduc was. De muziek, maar ook het initiatief tot het maken van het lied, waren van
Bernard Pothast (1824-1904). Felix Rutten put duidelijk uit zijn herinnering en citeert
zodoende niet correct. De `klaterende, schone Maas' komt voor in de tweede strofe,
waarvan de regels 1 en 3 luiden: `Schoone Maas, ik groet uw wateren; ( ) o!
Welluidend is uw klateren.' Zie: P.A.M. Geurts, Een Limburgsch Volkslied uit 1857, in:
De Maasgouw 110 (1991) 59-66. Voor Bernard Pothast, zie: VII, noot 27.
24 Dit volksgezegde is niet opgenomen in de Sittardse woordenboeken van L. van der
Heijden, Zittesjen A.B.C. (Sittard 1927) en van P.J.G. Schelberg, Woordenboek van het
Sittards dialect, metfolkloristische aantekeningen (Amsterdamer Publikationen zur Sprache
and Literatur 40; vierde druk, Amsterdam 1993). De `vertaling' zou kunnen zijn:
Wie dat zegt, heeft `haoze' aan (m.a.w. zo iemand is maar gewoontjes); u spreekt
toch ook niet over `Striimpfe'? Soortgelijke uitingen die het Frans spreken parodieren, hoort men ook in Roermond (`Allez chercher d'n aajen ummer, le cheval haet
dors') en Maastricht (`Kisdedie 'n ossevot, pane ma de kluntsjes'; `Qu'est-ce que
vous d'n awwen ummer').
25 Deze zin is later door Felix Rutten bijgeschreven.
Over zijn voorgeslacht schrijft Felix uitvoerig in zijn brief aan archivaris Offermans
d.d. 2 apri11963: 'Het voorgeslacht interesseert me niet; wel van moederskant. Haar
ouders heb ik niet gekend. Haar vader moet een stille peinzer geweest zijn, met dichterlijke aard: koopman tegen wil en dank, stel ik me voor. Een zuster van mijn moeder was 'n echte romantica, die er 'n dagboek op nahield, en las, en gereisd had;
vertelde aardig, en sprak duits en frans heel goed. Wij hielden erg veel van elkaar.
22
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Mijn grootmoeder van moederszijde stamde afvan Fransen, waarvan de vader een

De vele standen van Roermond zijn een begrip geworden. Zelfs na de dood waren

betrekking moet gehad hebben aan het hofvan Louis XVI. Ais boeren verkleed,

er niet alle mensen gelijk. Zie: Maurice Heemels, Zeven redenen voor uniciteit: de be,graaf-

plaats 'Nabij deKapel in 't Zand', in: Spieqel vanRoermond (Roerrnond 2002) 43-50.

vluchtten deze (na het afscheid van de koning en Marie Antoinette bijgewoond te
hebben), uit Parijs, met alleen maar 'n kistje juwelen, die in 'n kerk te Venlo terecht

27

kingsregister van Sittard werd ingeschreven, is ze waarschijnlijk direct na haar

gekomen zijn als ex-voto, nadat hun dochter Mimmi van blindheid genezen was.
De vader zou Tronquet geheten hebben; Mimmi had in Parijs nog "gouden schoen-

huwelijk op 6 september 1881 verhuisd naar Sittard, waar ze op 13 juli 1882, in

ties" gedragen .... Aldus het romantisch verhaal van mijn moeder, die goed vertelde.

het pand aan de Markt nr. 31 Felix ter wereld bracht.

Ik ben helemaal het "kind van mijn moeder" geweest, op wie ik leek. Van mijn vader

27

heb ik alleen maar 'n paar eigenschappen. Jules is 'n Rutten, ook van gelijkenis.'

2 maart 1967 merkt archivaris Offermans op: 'sjoon potse C..) dit kwam voor: als
de bouwheer op de bouw kwam; als de halfe (de pachter) op het oogstland kwam;

Het gezin Imkamp telde zeven kinderen. Felix's moeder was niet de jongste, maar

als de eigenaar van een "brikkewerk" op het werk kwam. Er moest steeds getrakteerd
worden.'

de op een na jongste. Voor genealogische gegevens over de familie Imkamp, zie:
E.M.A.H. Delhougne, Genealonieen van Roermondse qeslcchten I (Maastricht 1956) 103-106.

27

In dit hoofdstuk worden genoemd: Felix' moeder (Treesje): Theresia Maria Hubertina

vader Jan Leonard Iorissen (Sittard 1844-1922) die bij de vader van Felix als leerlooier
werkzaam was en in de volksmond Naard heette. Zie: SASG, ColI. FR, inv. nr. 654,

ouders: Hendrik Christiaan Imkamp (Schaag gem. Breyell 10 oktober 1810-

Teruqblik 1880-1930, blad 6: 'De jongen was toen aI uitgezocht door vader om zijn

1817 - Roermond 21 januari 1878).
Op deze plaats schrapte Felix Rutten de volgende zin: 'Vader is een hartstochtelijk
natuurliefhebber geweest, die zijn klanten in de omgeving te voet bezocht, hoogstens,
bij verdere afstand, met een huurkoets, tot hij, vijftig jaar geworden, leerde fietsen,

latere huisknecht te zijn, de trouwe Nardus.'
27
33

De brand in de Christoffeltoren woedde op 20 mei 1892.

27
34

Over Christiaan Imkamp en Hubertine Lemmen, zijn grootouders van moederskant,
schreefFelix Rutten de vertelling H6nderdjaor trek, zie: Doe blegs in mich, 141-149.

27
35

In derde versie van hoofdstuk II formuleerde Felix Rutten dit aldus: 'Vader debatteerde over wat hij noemde "die vervloekte grens", die hem het leven lastig maakte,

tot schrik, ontsteltenis en tranen van moeder, die haar man daartoe te oud vond.'
De Krankenwal is de tegenwoordige Minderbroederssingell Roersingel. Hier werden

en een gemeentebestuur dat geen scholen bouwde, waar zulk 'n behoefte aan was.

in de negentiende eeuw op de oude vestinggronden bomen gepland en 'wandelingen'

Maeder vertelde. Daarbij was de bruidsreis langs de Rijn een rijke bran.'

aangelegd. Zie: J.A. Kuylaars, Publieke werken in lateren tijd, in: Gedenkboek Roermond
29
27

De heer Theo loris deeIde ons mee dat het zeer waarschijnlijk gaat om zijn overgroot-

Imkamp (Roerrnond 20 september 1854 - Sittard 28 januari 1917), en zijn grootRoermond 23 april 1879) en Catherine Hubertine Lemmen (Roerrnond 13 oktober

27

' ... haar het stofvan de schoenen wiste': In zijn schrijven aan Felix Rutten d.d.

Meer over de romantische zuster van moeder: III, noot 17.
27

27

Hoewel Theresia Maria Hubertina Imkamp pas op 30 november 1882 in het bevol-

(Roerrnond 1932) 382-383.
Voor informatie over de 'putten', zie: G .H.A. Venner, De putten van Roermond, in:

PSHAL 126 (1990) 51-110.

27

De Sprookjes van Moeder de Gans (1697) zijn geschreven door Charles Perrault

(1628-17°3). De populaire boekillustrator Gustave Dore leefde van 1832 tot 1883.
Zie ook: VIII, noot 4.
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37 La porteuse de pain (De brooddraagster) is een in 1884 gepubliceerde roman van Xavier
de Montepin (1824-1902), waarin de strijd van een ten onrechte veroordeelde Franse

weduwe tegen het haar aangedane onrecht beschreven wordt. Tot in onze tijd werd
het boek herdrukt, bijvoorbeeld in een vertaling van T. Castelein (Antwerpen 1977)
en in een bewerking van Albert van Hageland (Antwerpen 1980, Aartselaar 1984).
In een brief aan prof. Pierre Brachin, gedateerd 'Rome, Pasen 1955', schrijft Felix
Rutten over zijn kennismaking met De brooddraagster, dat zijn vader `een abonnement
nam op de Gazette de Liege, die gezochte feuilletons bevatte (La Porteuse de pain). Mijn
vader wilde dat ik deze zou lezen en las ze samen met mij.' (Letterkundig Museum,
Den Haag, R 875 BI). Deze verklaring lijkt ons minder geloofwaardig dan Felix'
mededeling in Terugblik, dat hij het verhaal over de brooddraagster uit de mond
van zijn moeder hoorde.
38
Voor deze spontane verliefdendans van Felix' ouders op de Wehrerweg, zie ook:
Felix Rutten, Luuj en laeve oet awd Zitterd (Sittard 1993) 27 (`Mien Aauwesj'). Deze
bundel bevat jeugdherinneringen in dichtvorm, die oorspronkelijk verschenen in
het Limburgs Dagblad in de jaren 1956-1958. In Terugblik wordt een aantal daarvan
opnieuw verteld.
39 antimakassar: kleedje dat over de rugleuning van stoelen of canapes gehangen wordt
en oorspronkelijk diende om die tegen de makassar-olie in het haar te beschermen.
pluche en chenille: hoogpolige stof met rupsvormige oplegsels.
maquartboeket: boeket van gedroogde bloemen en grassen, zo genoemd naar de
Oostenrijkse schilder Hans Makart (1840-1884).
40
In eerste instantie schreef Felix Rutten hier: `Zelden ging vader wel 's ergens een
potje bier drinken en dan nog meest op aandringen van moeder, `om 's wat mensen
te zien'. Hij rookte, als er geen gasten waren, eens per week een sigaar, en dan bij
voorkeur op zondag. Maar als het enigszins mogelijk was, werd er dagelijks gewandeld.'
40
Deze drie dames waren: Maria Hubertina Breuning (Jiichen 1849 — Sittard 1894),
Anna Hubertina Breuning (Gangelt 1850 — Sittard 1934) en Paula Catherina
Hubertine Louisa Breuning (Havert 1854 — Sittard 1926). Zij woonden in de Putstraat
op nummer 21. Anna (als `magazijnmeesteresse' en bestuurslid) en Paula waren
actief in de vereniging Sint-Elisabeth te Sittard, die in 1896 was opgericht om behoeftige kraamvrouwen hulp en steun te verlenen. Felix' moeder was vice-voorzitter
van de vereniging. Zie: A.E.L. Jonkergouw, Sittard Limburgse Stad, periode 1815 tot 19 2 0
(Sittard 1978) 126; SASG, archiefParochie St. Petrus en St. Michiel te Sittard: notulen
van de vergaderingen van de St. Elisabethvereniging 1896-1902.
42 In eerste instantie schreefFelix Rutten: ...werkzaam bij de winterhulp voor behoeftigen'. Met de wijziging gafhij gevolg aan de suggestie van archivaris Offermans om
het politiekgevoelige `winterhulp' te schrappen.
43 Het betreft waarschijnlijk N.N. Breuning die op 13 mei 1911 als lector Nieuwhoogduits aan de universiteit van Groningen zijn inaugurale toespraak hield, getiteld:
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44

Zur Faustphilologie. Vortrag gehalten bei der Erdffnung seiner Vorlesungen fiber neuhochdeutsche
Sprache and Litteratur... (Groningen NH). Zie ook: J. Huizinga, Geschiedenis der universiteit (te Groningen) gedurende de derde eeuw van haar bestaan, 1814-1914, in: Verzamelde
werken VIII (Haarlem 1951) 3 0 9•
In zijn briefaan archivaris Offermans d.d. 2 april 1967 noteert Felix Rutten:
`Kerstboom, te Sittard ingevoerd door bankier Breuning, met Duitse echtgenote.'
Bankier Martin Joseph Breuning, afkomstig uit Zellingen, was in 1847 getrouwd
met Elise JOrissen uit Millen.
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Het is nu eenmaal zo, dat wij arme aardgeborenen tot het besef van ons bestaan en leven
gebracht worden door ons eerste verdriet. En zelfs voor de peuters onder ons blijven die
vroege verdrietelijkheden gewoonlijk niet zo heel lang uit. De ontreddering van een pop,
het verlies van een stuiter, de dood van een kanariepietje, van een lievelingshond, rampen
die op dat ogenblik van smartelijk leed onherstelbaar schijnen; en wij zien de wereld als
tranendal. Het gaat dan nog heel wat kwaal en pijnen kosten alvorens het Beethoveniaanse `Durch Leiden Freude' te kunnen vangen in het perspectief der sombere uren.' Steeds
voert de weg langs distels en doornen verder.
De eerste machtige rampzaligheid van mijn jeugd is voor mij de dag geweest dat ik
voor het eerst naar de werkelijke school moest.
Nee, dat was nu niet langer het klaar doorschenen bewaarschooltje van die lieve zuster Pacifica, die ook wanneer ze ernstig behoorde te zijn, toch maar niet boos kon kijken,
bij wie jij je in bezorgde bewaring wist, in besloten veiligheid. Ruim en wit gekalkt was
het heldere klaslokaal, met de hoge vensters die uitzagen op bomen en bloemen.2 Tegen
de wand het telraam, vast op zijn stevige voeten, met de kleurige, houten kralen, heen en
weer schuivend langs het stel der gespannen draden. Platen tegen de muur en een heiligenbeeld, waarbij kaarsjes brandden en bloemen fleurden. De houten katheder was Wel
zwart, maar daarom niet schrikwekkend, zelfs niet de klapbus, waarmee het ritme aangegeven werd voor onze speelse vingeroefeningen en 'Ale eendjes zwemmen in het water'.
Wij, kleuters, met kleine ballen spelend in de schaduw van het groene lover, soms in
brave bonte rijtjes trippelend door de kloostertuin. En al de feesten van het jaar, tot daar
tegen Kerstmis ook de dag kwam van het fantastisch bezoek van Sinterklaas, met baard
en staf, met dan niet enkel een Hans Mof, hem ter zijde met z'n bolle zak, maar ook Sinte
Berb in zijn gezelschap, gesluierd en in wit bruidsgewaad, als het vrouwelijke symbool
der liefdadige geaardheid; het was voor ons de vrouw van de gemijterde kindervriend. 3
Dat was de bewaarschool geweest bij de goede nonnen, hun blozende gezichten in de
strenge greep van gesteven witte kappen, ze vaak belemmerend in haar bewegingen.
Lindebloesemgeur en kleine maandroosjes waar je heen zag.4 Daarna nu verder dus, of ze
ook al de lagere school heette, niettemin de echte werkelijke school van de gemeente. 5
Daartoe uitgerust met lei en griffel, een spons aan een touw en een trommeltje voor boter-
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hammen, mocht men zich verbeelden ook echt een grote jongen te zijn.
Tot de dag van heden heb ik niets vergeten van mijn eerste kennismaking met de weledelgestrenge wetenschap, einde van de vorige eeuw: die kale grauwe wanden zonder
zelfs ook maar een kleurige landkaart, die gore, doorkerfde banken, de grijzende pupitre
zonder verf die een schavot leek, die in geen tijden afgestofte vensterramen die nergens
op uitzagen. 6 Dat alles had dan ook niets van vreugde, de boven ons bengelende petroleumlamp nog het minst. Achter de deur stond heus de stok, in tastbare werkelijkheid de
gard van `zie de maan schijnt door de bomen'; het instrument van de te wachten bestraffingen. En het stonk er. Nou, hoe het er stonk voor een preuts manneke van goeden
huize. 1k ruik die stank heus nu nog: een stank van zweet en zuur boerenbrood, van
klompen en koebeesten, van natte kleren en vieze inktpotten. Waarom die inkt, daar we
toch met griffels op onze leien krasten? Kortom, er steeg een walg in mij op en als een
naar vrijheid smachtende gevangene verloor ik me in de aanblik van het wemelend stof,
waar, als tegen wil en dank, een bleke zonnestraal binnenviel. 1k zat tussen Frenske ten
Dijk in en Sefke Kruks, — Frenske van de kuiper op de Markt, die hele verhalen in tekeningen met de griffel op zijn lei in beeld bracht, — Sefke Kruks, een boerenzoon die helemaal
uit de Hei kwam lopen, elke dag opnieuw, waar het boerenerf van zijn vader lag, om in de
stad zijn eerste geleerdheid op te doen.7
En toen daagde daar de meester zelf op, die we, met verbastering van zijn naam,
nooit anders dan Siebeke noemden: een prullerig, vies en verfomfaaid ventje dat een vunzige jeneverlucht uitwasemde. 8 Hij loerde met waterige spleetoogjes rond door zijn domein en keek belangstellend of de stok er wel stond, in de hoek achter de deur: het teken
van zijn macht en majesteit. Zijn jas te lang, zijn broek te kort, het hoofdhaar al grijzend,
de mond verbeten: mij liep een huivering over de smalle rug. Met loense blik werd de
nieuweling door hem gemonsterd: ik voelde het scherp, dat ik onwelkom was. Had hij
met een baliekluiversjong te doen gehad, wellicht Met mij was er een koekoek in het
vreemde nest gekomen, en dat nest moest blijven in de vorm die hem paste, de smeerpoes. Niettemin droeg het hoofd van de school, tip-top en keurig, het hoofd hoog in de
nek en behoorden de jonge dames die zijn dochters waren, tot de best geklede meisjes van
ons stadje. Siebeke echter 9
Tien uur in de ochtend, en daarbuiten op de speelplaats brak een wild tumult los van
ik weet niet hoeveel jongens, die op die veel te nauwe ruimte loeiend door elkaar krioelden. Op de ene kant daarvan een ris smalle deurtjes, die onophoudelijk open en dicht sloegen.'° Wie dorst had bestormde de publieke pomp die er tegenover op straat stond en gebruikte daarbij z'n pet als kommetje om er 't drinkwater in op te vangen. Een geliefd spel
bestond hierin dat twee jongens, de een op de schouders van de andere gekropen, een
soortgelijk stel van ruiter te paard te lijf ging, gelukkig niet met stokken, maar wild genoeg, zodat er al spoedig een tuimelde."
Thuis terug tegen de tijd van middageten, nog als onder een hoedje te vangen, deed ik
mijn onthutst relaas van de bekomen indrukken. Vader hoorde zwijgend toe, moeder
zuchtte in stilte. Maar ik heb die ellende niet lang te dragen gehad, want ik werd al spoe-
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dig tot een hogere klas bevorderd. De meester bij wie ik toen kwam, werd Manus geheten." Lichamelijk was hij het tegendeel van Siebeke; en ook zat hij goed in z'n kleren.
Maar hij had deze eigenaardigheid gemeen met Siebeke, dat hij de jongens die van de
Steenweg kwamen en van de gehuchten, 's zomers de jas- en broekzakken deed leegschudden: want die brachten fruit mee van huis, appels en peren, die de meester dan opstreek
voor zijn vrouw en dapper mee thuis bracht. Manus, breed geschouderd en zwaar gebouwd, kwam als een imponerend potentaat voor de dag. Bij hem geen stok; een liniaal
was voldoende. De hercules rekende zeker enkel op zijn lichaamskracht. Er ging dan ook
een daarop doelend rijmpje rond, dat luidde:
Manus, Manus sjtumpelebein
Sjleit de kenjer de vot vanein.

Maar ook rekende hij op zijn eigen vervaarlijk stemgeweld, waarvan hij zelf niet gering dacht. Toen ik later college liep bij onze paters jezdieten, hoorde ik daar meer van.
Wanneer bij feestelijke gelegenheden zich hun jongenskoor deed horen, verzochten de
paters enkele heren uit de stad om daarbij mee te doen, voornamelijk wat de vierde stem
betrof. Zo ook onze Manus. Maar de fijnere Hollandse studentjes die er nooit ontbraken,
hadden alras de zwakke zijde van die Limburgse bullebak in de gaten en vleiden hem dus
met zijn muzikaal talent op sarcastische wijze, hetgeen Manus niet in de gaten had.
Gevleid en glimlachend had hij geantwoord: `Ja, ja, als ik mij den bariton eens openzet,
krijgt gij wat te horen, snaakjes.'
Bij zijn onderwijs op school liet hij zijn stem dan ook niet roestig worden. Te pas en
te onpas schold hij erop los, dat ons horen en zien verging. En dan was er geen woord
Hollands bij. Ik herinner me nu nog als van de dag van gisteren, hoe hij tegen ons, arme
bloedjes, losbarstte: telike verkes dat geer zeet, OnnOttesj, erger es verkes zeet geer; geer
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zeet zjweine en niks angesj es zjweine.' 1k zat daarbij in mijn bank te rillen van angst en
ellende, want iets dergelijks had ik nog nooit beleefd, niet bestand tegen zoveel grofheid.
Vader liet het er niet bij. Om te beginnen zorgde hij aanstonds voor een zeker tegenwicht. Hij klampte alsdan een van de jongste onderwijzers aan, goed onderlegd en vriendelijk van voorkomen, die voortaan bij ons aan huis aparte les kwam geven. Die wist met
jongens om te gaan en bracht me heel wat bij. En het kwam er dan ook spoedig van, dat ik
veel van hem ging houden.'4
Nu moeten deze prive-lessen er wel toe bijgedragen hebben dat ik voortijdig opgenomen werd in het jezuktencollege, waar twee jaren van voorbereidend onderwijs voorafgingen aan het gymnasiale studieprogramma.'5 Zo was ik dan verlost uit het gemeentelijke voorgeborchte en zijn wanhoop, en mocht ik schreien van geluk.
Zo zou ik nu ook, door de paters voorbereid, mijn eerste communie doen in de kerk
van de jeafeten, samen met de studentjes internen, en dus niet met mijn steedse schoolkameraadjes van pas geleden. En dit was mijn moeder bijzonder aangenaam om deze
reden: dat dus niet, als in ons stadje gebruikelijk, `gepaard' hoefde te worden. Het was gewoonte van overouds, dat telkens twee families samen en gelijktijdig het communiefeest
vierden van twee communiekanten, twee jongens, twee meisjes, natuurlijk liefst met elkaar bevriend. Dit `paren' van de kinderen had heel wat in. Het feest bracht toch al genoeg
rompslomp met zich mede. De twee kinderen van goeden huize werden samen per rijtuig
naar de kerk gebracht, vergezeld door de personen die de offerkaarsen voor hen droegen,
de jongens met zwierige witsatijnen strik om de linker arm, de meisjes als kleine bruiden
getooid in het wit, met krans en sluier. Met de heel duur gekostumeerde kinderen ging
dan ook nog de naaister mee. Voor de gasten, door de beide families samen uitgenodigd,
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was de rijke feesttafel in de beide huizen om beurten gedekt, vandaag in de ene, morgen
in de andere woning.1 6 Toen het nu mijn beurt was om de betreffende plechtigheid te ondergaan, stond ik er voor als vijfde naast vier internen, Hollandse studentjes. Er hoefde
dus niet `gepaard' te worden. De vreemdelingen vierden hun feest in het hotel, en mijn
feest kon thuis verlopen in ongestoorde intimiteit, met veel bloemen en een pronktaart
van de bakker midden op tafel. Alleen het feestgedicht dat mijn kleine broer onderwijl
zou uitspreken, kwam vanwege de emotie niet tot zijn recht. Tante Marie die het gerijmeld
had, reciteerde het toen dan maar ze1f: 17
Kom, pa en ma, geeerde gasten
Genodigd heden bij elkaar,
Laat vrolijk uweglazen klinken:
Drinkt op den kleinen jubilaar.

Misschien ben ikzelf toen wel de enige geweest om zich of te vragen, om welk jubile
het dan wel ging?
Bedompte schooltijd van de toen voorbije dagen
, hoe had men dan ook een voorgevoel kunnen hebben van de wonderen der techniek die stonden te gebeuren? Van voetballerij had niemand nog gehoord. Wij speelden in de openlucht met stelten en beugelballen, met grote zware stokken rondom een kuil, waarheen een dikke kei gestoten werd,
een ruw en ook gevaarlijk spel, dit `zoog sjlaon'.' 8 Het voorwerp van onze jeugdige verzamelwoede waren de pas in Duitsland uitgevonden `Ansichtskaarten', die men de naam
van prentbriefkaart nog altijd niet heeft kunnen opdringen. Wij keken nog met bewondering op naar de fiets met heel hoog voorwiel en minuscuul achterwieltje en konden niet
vermoeden, zelfs toen de tandem verscheen, tot welke weelde-dingen dat alles ging uitgroeien voor de wielrijsport. Wagens zonder paarden die vanzelf liepen? Tegenspraak,
sputterde het jochie tegen vader op. Maar reeds waren er stoomwagens uitgevonden. En
op de dag dat de eerste auto aan Sittard voorbij tufte, die ging van Parijs naar Amsterdam,
spijbelde al wat scholier was, de onderwijzer niet minder. In die betreffende wagen zou
een Amerikaanse miljonairsvrouw meerijden en er vormde zich in onze stad een commissie om haar terloops een ruiker aan te bieden. De bloemen werden van een spoorwegbrug, die Overweg vormde, neergelaten met een touw en opgepikt in het ogenblik dat de
wagen voorbijraasde. De deelnemenden daarin waren gekleed in zwart leder en droegen
zwarte brillen voor de ogen. De wagen sprong en danste over het wegdek. Zonder paarden inderdaad, in damp en rook Toen ik daarna thuis vertelde hoe het geweest was,
rilde ik nog van ontroering, want ik was ervan overtuigd, de duivel gezien te hebben in levenden
En dan de dag dat vader ons alien meenam, knecht en meid incluis, naar de tent op
het kermisterrein, waar het wonder van de eeuw te zien was: prentjes die leefden. Vader
had er over gelezen, maar gezien had hij het nog niet. We gingen nu dus kijken hoe dat te
verstaan was. En inderdaad, alles op de vertoonde plaatjes leefde, mensen, dieren en dingen, alles was er in beweging als waar dan ook op straat. Aileen regende het daarbij on-
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derwij1 verschrikkelijk, of sneeuwde. Het gutste en spetterde, terwijl je toch niet zien kon
aan de figuurtjes of ze er ook nat van werden. Maar het was inderdaad zo: levende prentjes, verbazingwekkend. Het was als een wonder. Het moet in de negentiger jaren geweest
zijn. In het kasboek van de Sittardse gemeente-ontvanger van destijds wordt hiervan
gewag gemaakt met de benaming van `bischograph' voor deze cinema in wording.2°
Met het overgaan van de lagere school naar het college, was ook de rol van onze huisleraar ten einde, hetgeen ik bejammerde. Zeker heeft hij nooit bevroed hoe hijzelf het geweest is die me de ogen heeft geopend voor het mooie van de wereld en het schilderachtige van de dingen, eenvoudig door het feit dat hij begon met mij te tonen, hoe een plattegrond te schetsen van ons stadje, z'n harteplein met straatgleuven daarvan uitgaande,
links en rechts tot ze de ring van de walmuren raakten, de loop van de beek, die, grootdeels overdekt, er zich moeizaam doorheen wrong, de kerken en grotere gebouwen; het
stadhuis waarop, van de ouderlijke woning uit, mijn ogen gevestigd bleven; boven alles de
prachtige toren van de hoofdkerk, die de stad te beveiligen scheen. Ik begon er het mooie
van te zien. Het plein waar dagelijks marktvrouwtjes samenkwamen, op donderdag zelfs
vee heengevoerd werd en kramen opgeslagen. Twee monumentale hardstenen zwengelpompen stonden op dat plein, ten dienste van het algemeen. Men haalde er water naar behoef, daar waterleiding en riolering er voor 1913 niet bestonden. En deze bakbeesten van
pompen vervulden hun rol bij ons verstoppertje spelen.21 De omwonende kinderen vonden hun volle vertier op die markt. Meisjes lieten er hun springtouw slingeren en hinkten
in het perk. Jongens knikkerden, wierpen hun bromtol uit of sprongen rond op hun stelten. Rinkelend snorden de hoepels rondom. En het was de trots van ons, grotere jongens,
om er onze vliegers heen te brengen, die hoog in de lucht geplant stonden, nadat we er in
het open veld in geslaagd waren ze omhoog te laten gaan. Dit alles was plezier voor de namiddag, want in de ochtend was er dagelijks groentemarkt. 's Winters bij soms felle vorst
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zetten de groteren er het stillere gedeelte vlak voor het stadhuis onder water, hetgeen ons
voor de volgende dag dan ideale glijbanen verschafte en ruimte voor je priksleetje. Politie
zag lachend toe.
Naast het stadhuis zelf hield een veehandelaar er een boerenbedrijf op na, een oud
kavalje van een woning met poortboog en stallingen.22 Karren vol mest, koren, klaver rammelden er of en aan, met voorspan van paarden en ossen. De burgerij haalde er de nodige
melk voor dagelijks gebruik. 's Zomers werd daarvandaan het vee naar de weiden gedreven, buiten de stadswal, waarvan het tegen avond dan, ook zonder geleide, terugkeerde
naar de sta1. 23
Plaatselijk nieuws werd openlijk kond gedaan door de stadsomroeper die, wanneer
hij met zijn bel verscheen en klingelde, de mensen in het rond van straat tot straat deed
samenlopen.
ledere namiddag, stipt om vijf uur, reed over de markt de postwagen van Heerlen, die
de brieven en overige postzendingen dan naar het Sittards station bracht. Op dat moment, iedere dag opnieuw, stak de postiljon daar zijn koperen hoorn, waarbij wij, naar gelang de dagen korter werden, hoepel en stelten moesten opgeven en als brave kinderen terugkeerden naar huis. De postiljon had geblazen. Het begon te donkeren.24 Hoe landelijk
was dat alles, zelfs nog in onze negentiger jaren, romantisch als toen Freiherr von
Eichendorff dichtte van 'ein Posthorn im stillen Land'. 25 En in de valavond stapte de lantaarnaansteker aan, met z'n laddertje op de schouder, om er een voor een de lampen aan
te steken voor de straatverlichting, hetgeen later, maar nog eer de spaarbrandertjes er
waren, gebeurde met een lange staak.2 6
Na de drukte van de dag zaten in de zoele zomeravonden de bewoners veelal met banken op de stoep voor hun woning om er met elkaar te praten. Dat ging er vaak ook luidruchtig toe. Kenden zij wel ander vermaak en afleiding? Ook van mijn wiegestee zou ik
kunnen zeggen, wat Anton van Duinkerken van de zijne zong: `Jubelstadje waar ik geboren ben, uw uitgelatenheid hangt aan de gevels als guirlanden; boven uw straten wapperen de wolken, festoenen van luidruchtigheid.' 27
Zo deed ik mijn eerste ontdekkingen in de wijde wereld: 'ein feins Stettlein', ook nog
in die tijd.
Ze praatten na de drukte van bedrijf en werk. En de schandaalkroniek kwam aan bod.
Iedereen kende immers iedereen, en in de wandeling noemden men elkaar dan ook bij de
bestaande toenamen, zonder enige bitterheid.2 8 In de schemering kwamen de tongen gemakkelijker los. En overigens zijn de Sittardenaren grote praters. Met de nachtvlinders
fladderden de nieuwtjes aan en stof tot lachen ontbrak er wel nooit bij deze genoeglijke
onderonsjes. Hoe gul en graag werd er gelachen, om niets, om alles, om een verordening
van de gemeenteraad, om de zondagspreek van de deken, om oud en nieuw, om goed en
kwaad. Het kon er luidruchtig toegaan. En wat hadden ze meer dan dat ze elkaar al
schertsend voor de mal hielden. Het was de grote uitlaat van een vermaakbehoevend volkje, dat pret nodig had om te kunnen leven in zijn afgezonderdheid, en wat speelse geestigheid om gelukkig te kunnen zijn. Soms werd er zo wel 's ergens een dikke krijtstreep
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dwars over het straatplaveisel getrokken, dat in de schemer gespannen koord leek: kwajongensgrapje dat late voorbijgangers hun benen en lange rokken hoog deed optrekken
om daarbij niet te struikelen. En men proestte het uit in volkomen kinderlijk plezier.29
Maar ook had ik toen, alvorens grote jongen van het college te zijn, nog een andere
blijde ontdekking gedaan in mijn omgeving, laat mij zeggen al spelenderwijze, toen ik
voor het eerst van nabij de Maas had mogen zien, waarvan wij immers te Sittard zelf Been
weet hadden, twee uren gaans daarvandaan. Ongetwijfeld heb ik daarbij toen mijn vreugde over Limburgs lentelijke lucht en de schoonheid van zijn landschap te pakken gekregen, laat ik dan ook eerst zo wat tien jaar oud geweest zijn. Op zekere keer dat onze gedienstige voor enkele dagen vrijaf kreeg, om bij gelegenheid van Pinksteren haar ouders
op te zoeken, die tot het Maasdorp Stein behoorden, mochten mijn jongere broer en ik
met haar mee daarheen.3° Die ouders, eenvoudige kleine boeren, woonden te Meers, een
gehucht in de zogenaamde Maasband. 3 ' Wij jongskes werden in het dorp Stein zelf ondergebracht en wel bij tante Judith, een nicht van vader. Het is mij ten eeuwigen dage onbekend gebleven waarin die verwantschap bestaan heeft. Er hing trouwens om tantes woning daar — een goed beklante dorpswinkel — iets van een klein geheim. Een vroeger familielid, van ik weet niet waar, zou zich, in of bij Sittard, op een of andere wijze misdragen
hebben en werd alsdan door de uiterst respectabele familie, die dit met afgrijzen had
moeten beleven, in de ballingschap gestuurd. Stein lag toen aan gene zijde van hetgeen
`de Hei' genoemd werd, akkers en landerijen met ook braakland daartussen en enkele
hoeven. Van Sittard uit bereikten voetgangers dit Stein langs voetpaden, die de afstand
verkortten met enkele kilometers. Voor die dagen was het zwarte schaap van de familie
daarmee ver genoeg uit de buurt, toen ze hem daar neerplantten. Hij werd er winkelier in
lapjes en koloniale waren. Voor Sittard was hij op deze manier als levend begraven en
daarmee was de lei weer schoongeveegd.32
Dit was een soort voorgeschiedenis voor hetgeen vaders nicht Judith betreft, met wie
hij steeds uiterst vriendschappelijk is omgegaan. Zij trouwde met het schoolhoofd van
Stein, oom Peter, wel de lelijkste man die ik in mijn leven ben tegengekomen. Peter rookte
in huis een lange pijp, hetgeen me tot vertwijfeling bracht; maar dit werd goedgemaakt
door de kanarie die hij erop nahield en die voor mijn ongeschoolde oren zong als een
stem uit het verloren paradijs. Met dit alles had Peter een hart van goud, en in dit opzicht
was hij als het evenbeeld van zijn sympathieke vrouw. Door haar hadden wij onze gedienstige gekregen. Judith was kinderloos gebleven. Als Marie haar de jungskes' bracht was
zij koningin te rijk. 33
Doch er was daar nog weer erger ook. Sleepte Marie ons op gezette tijden mee naar
haar ouderlijke woning, waar vla gebakken was, dan vond ik daar, in het nabijgelegen gehucht Meers, de koe-ketel op het vuur; en als de inhoud van die ijzeren ketel aan het
koken ging, maakte de stank van het veevoer me misselijk. Ook werd ik er telkens weer
beangstigd door een prent achter glas, die een groot oog vertoonde te midden van een
stralenkrans. 'God ziet u' stond er in grote letters afgedrukt, 'bier vloekt men niet'. Het
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werkte als een nachtmerrie en wat vloeken heette, wist ik niet. Maar rondom de woning,
waar de koeien graasden onder de fruitbomen, ademde je de weelderige lucht van het
voorjaar in, van gras en veldbloemen en allerlei jong groeisel. En dAar vond ik me dan
plotseling weer als veilig, als in een soort van heem waar alles mij gelukkig maakte: het
Maaslandse grasveld vol meizoentjes, vol lievehere-handjes en boterbloemen, met wilde
viooltjes en anemonen onder de hazelaars en ander struikgewas, de witte wolken daaroverheen en verder, achter de laatste bomen, de zilverige Maasstroom, het brede water dat
zingend wegvloeide, als vol stalen schilfers in de glans van de voorjaarszon. 34
Altijd ben ik toen toch maar weer opgetogen naar Stein getrokken, het destijds zo
vreemd door elkaar gehutselde dorp, waarvan de stoere kerels in de zomer naar 'het
Pruisische' togen om er brikken to bakken, en de vrouwen nog iets droegen dat aan rationale dracht kon doen denken; roodgestreepte teerteien rokken, met 'n `opnaaiseltje' in
die stoere stof: Stein met zijn boerderijtjes en poorten van rode baksteen, met hun roodpannen daken, hun omsloten tuintjes, vol keizerskronen en pioenen, gepleisterde bakovens en stallingen en mestvaalt, waar biggen knorden, geiten en schapen blaatten en
mekkerden. De terp afdalend achter het kerkgebouw, waarvan de torenspits over hoge
peppels heenpiepte, kwam je dan in wat ze er "s-Heerenwei' heetten, almaar bomen en
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bloemen wat je zag. 3 5 En waar dan achter het water van de rivier weer koren stond te wuiven. Die hele diepe verte, dat was Belgie Hoe wonderbaar bier de wereld was, maar
ook hoe mooi, hoe mooi! En dat was ons Limburg.
Maar in datzelfde Stein van tante Judith, toen nog zo achterlijk en als verloren in de
ruimte, mocht ik ook nog 'n keer de dorpskinderen, op z'n oud-Limburgs, het Pinksterfeest zien vieren met een pinksterbruidje. De kleine uitverkorene, heel in het wit, werd
door de vriendinnetjes in een kleuterstoeltje door het dorp gedragen, onder een dichte
sluier onzichtbaar gehouden. Voor een centje mocht je haar zien, de kleine dot, hoe mooi
ze was, met haar bloemkransje om het krullenkopje, met haar armbandjes van bloemen
gevlochten, het witte boezelaartje vol geprikt met bonte prentjes: symbool van het blij seizoen.
Penksterbroed, de wien is oet,
Waat has doe Lang gesjlaope.

En hoe ze haar rol speelde, de kleine olijkerd, muisjesstil en onbewegelijk, en toch
ook even glimlachend, heel schalks, heel grappig en zo vertederend.
En weer ging de sluier dicht, en weer ging het zingend verder, tot waar weer mensen
stonden en wachtten: `Effe kijken' 36
Limburgse volkspoezie: hoe heeft het me ontroerd, om niet te vergeten, toen ik zelf
toch nog maar een kind was.
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3

`het Beethoveniaanse "Durch Leiden Freude" Bij Ludwig van Beethoven (1770-1827),
bijvoorbeeld in zijn enige opera Fidelio, is vaak sprake van `Freude durch Leiden'. Een
van de Kldrchen-liederen uit Egmont, naar een tekst van Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832), begint als volgt: `Freudvoll und leidvoll gedankenvoll sein, langen und
bangen in schwebender Pein. I Himmelhochjauchzend zum Tode betriibt, gliicklich
allein ist die Seele die liebt.'
De bewaarschool die Felix Rutten bezocht, lag in de Plakstraat en stond onder
leiding van de Zusters van Liefde. Zie: J.M.E. Vleeshouwers, Lager onderwijs in de negentiende eeuw in Sittard, in: P.L. Neve (red.), Sittard, uit bronnen geput (Sittard 1993) 579.
Herinneringen aan `ZOster Pacifica' ook in: Oet awd Zitterd, 56.
3
`een Hans Mof': Felix Rutten schreefhier eerst: `Zwarte Piet', maar besloot tot
wijziging naar aanleiding van de opmerking van archivaris Offermans in diens
brief van 2 maart 1967: 'In Sittard heeft men voor de zwarte pieten twee namen:
a. Hans MOf, en b. Trappedoelie (in het Rijnland wordt deze Hans Trapp genoemd).'
De feestdag van de H. Barbara (`Sinte Berb'), o.m. patrones van de mijnwerkers,
wordt gevierd op 4 december, twee dagen voor de H. Nicolaas.
4
maandroosjes: een gekweekte rozensoort. Zie: H. Bos, Beknopt leerboek der plantkunde
(J.B. Wolters, Groningen 1905) 88-89.
5 De stadsschool lag aan het Kloosterplein. Het gebouw huisvest thans Museum
Het Domein. Zie: J.M.E. Vleeshouwers, Lager onderwijs in de negentiende eeuw in Sittard,
in: Sittard, uit bronnen geput, 571-579.
6pupitre: lessenaar.
7
`Frenske ten Dijk': Maria Frans Joseph Ten Dijck, (Sittard 5 september 1881 —
24 september 1953). Zie ook: Oet awd Zitterd 38 (`Sjrieverke'). Frans ten Dijk was in
Sittard bekend onder zijn bijnaam 'de man'. Hij was naamgever van de nog steeds
actieve volksculturele club 'De Mander'. Zie: Schelberg, Woordenboek van het Sittards
dialect, 23o en J.A. Knoors, Kent u ze nog ... de Zitterder (tweede druk, Zaltbommel 1986)
foto 28.
2
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`Sefke Kruks': Hubert Hendrik Joseph Marie Krux, geboren te Sittard 'in de
Graadheide' op 8 oktober 1882.
8
`Siebeke': Jan Sieben, geboren te Schimmert 26 november 1836. Hij werd in 1866
aangesteld als hulponderwijzer en kreeg met ingang van 1 januari 1891 op eigen
verzoek ontslag. Zie: Wage zinger paerd, in: Doe bleefs in mich, 137; SASG, bestuursarchiefgemeente Sittard 1794-1914, raadsnotulen 9 juni 1866 en 17 november 1891.
9 In de jaren dat Felix Rutten naar de stadsschool ging, was Jan Claessen (Broeksittard
14 december 1843 — Sittard II september 1916) hoofd van de stadsschool. Hij was
een Leven lang aan deze schoolverbonden (1863-1914) waarvan dertig jaar als hoofd
(1884-1914). Zie: SASG, bestuursarchiefSittard 1794-1914, Register van de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de Openbare Lagere Scholen, (z..j. [1900] ).
Archivaris Offermans vertelt over Jan Claessen in zijn schrijven aan Felix Rutten d.d.
2 maart 1967: `Deze was de stichter van de internationaal verbreide Raifeisenbank.
Wist U dat?' In zijn brief aan archivaris Offermans d.d. 2 april 1967 noteerde Felix
Rutten over Claessen: `geboortig van Broeksittard, dus bijgenaamd "de haan".'
Over de bijnaam `hanen' voor de Broeksittardenaren, zie: A.H. Simonis, De `KukeKraemer' van Broeksittard, in: A.H. Simonis, Historisch Boeket (Sittard 1975) 103-104•
De `smalle deurtjes' waren de klapdeurtjes van de pissoirs.
Over het hier beschreven jongensspel vermeldt Schelberg, Woordenboek van het Sittards
dialect, 302: 'Het paardjerijden op de rug van een andere jongen. Er werden enkele
groepjes gevormd; de ruiters hadden tot taak de ruiters van de tegenpartij van hun
paard te trekken. De groep welke het eerst met onbemande paarden zat was verloren.
'Manus' of `Maan Sjriee': Jacob Herman Schrijen (Limbricht 18 juni 1846 — Sittard
16 april 19I8). Hij werkte gedurende de jaren 1868-1914 als onderwijzer aan de stadsschool. Zie: Wage zinger paerd, in: Doe bleefs in mich, 137; Oet awd Zitterd, 36 (`Leertied');
SASG, bestuursarchiefSittard 1794-1914, register van de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de Openbare Lagere Scholen [1900] ).
13 Met een andere hand (van A.H. Simonis) is hier bijgeschreven: `Schiet (lees: Sjiet)
in de boks en wet het neit'.
Waarschijnlijk betreft het Willem Hubert Cobben, geboren te Beek op 29 januari
1864. Deze had een vriendelijk voorkomen en was goed onderlegd. In 1916 volgde
hij `meister' Claessen op als hoofd van de school. Zie: Knoors, Kent u ze nog ... de
Zitterder foto 17; SASG, bestuursarchiefSittard 1794-1974, register van de jaarwedden
van het onderwijzend personeel aan de Openbare Lagere Scholen (z.j. [I900] ).
i5 Felix kwam in januari 1893 — hij was toen io jaar oud — op de eerste voorbereidende
klas van het Sittardse Aloysiuscollege. Zie: Archiefvan de Nederlandse Jezdieten,
Nijmegen (Arch. Jezdfeten): archief Sint-Aloysiuscollege Sittard (AAS) nr. 23
(naamlijsten leerlingen) en 38 (rapporten leerlingen). Zie verder IV.
16 Over het `paren' of `koppelen' bij de Eerste H. Communie (op elarige leeftijd),
zie: A.E.L. Jonkergouw, Sittard honderd jaar geleden, in: HJLZ (1980) 59.
IC)
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'Tante Marie' is Anna Maria Hubertina Imkamp (Roermond 17 apri11847 —
Groesbeek 19 maart 1918), gehuwd met JozefFranciscus Hubertus Specken (Helden
10 augustus 1841- Roermond 3o juli 1904), grossier in verfwaren. Zie ook: II, noot 25;
IV, noten 27 en 29; IX, pag.
In zijn brief aan archivaris Offermans d.d. 2 april 1967 noteerde Felix Rutten over
haar: 'Tante Marie: mevr. J. Specken, Roermond, oudere zus van mijn moeder, bijzonder typische, romantische figuur, met veel fantasie en ook artistieke neigingen,
hield van muziek en literatuur; in haar huis waren kunstenaars zeer welkom; bevriend met de Luikse familie Guillaume, musici to Roermond.' Voor de Roermondse
musici Guillaume, zie: Hans van Dijk, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg
(Maaslandse Monografieen 50, Leeuwarden-Maastricht 1991) 48-49.
i8 Het `zoog sjlaon' worth beschreven door Van der Heijden in zijn Zittesjen A.B.C.,
134-135. Een variant van het spel in: Schelberg, Woordenboek van het Sittards dialect,
17

593 - 59 6 •
'9 Felix Rutten vertelde dit verhaal uitvoeriger onder de titel: Wage zOnger paerd, in:
Doe bleefs in mich, 137-140. De `spoorwegbrug die dverweg vormde' is het viaduct in
de Rijksweg tussen Sittard en Susteren (`de rieksbrbk, wo de baan dae grote krunkel
maak'). Hier moest de wagen flink vaart minderen. Op dat punt was van `voorbijrazen' geen sprake.
J.L. Offermans verstrekte Felix Rutten in zijn briefvan 2 maart 1967 nog de volgende
informatie: 'Men had in Sittard twee zg. rijksbruggen: de eesjte rieksbra, waar de
Vouwerweg vanuit Overhoven onderdoorloopt, en de tweede rieksbrOk, waar de
Riekswaeg (ook sprak men wel van Remunsje waeg) onderdoorliep.'
Na de zin 'Het was als een wonder' schreefFelix Rutten in eerste instantie: 'En zo
beleefden we er destijds in een kermistent op de markt, het zal in de vroegste
negentiger jaren geweest zijn, de geboorte van de cinema.' De wijziging geschiedde
op voorstel van archivaris Offermans in zijn brief aan Felix Rutten d.d. 2 maart 1967.
Zie ook: Oet awd Zitterd, 21 (`Oppe Mert').
kavalje: vervallen gebouw.
23 De boerderij lag op de hoek Markt-Plakstraat. J.L. Offermans zegt hierover in zijn
schrijven aan Felix Rutten d.d. 2 maart 1967: 'De boerderij die u bedoelt was van
Ohlenforst ("Aolevesj" zei men in Sittard). Er bestaat nog een uitdrukking:
"Boukeskouk in de herfs, mer bie Aolevesj jeder daag").' Andries Ohlenforst, die
in 1846 vanuit Saeffelen naar Sittard gekomen was, bewoonde het pand niet als Boer
maar als rentenier. Vanaf 1874 werd de boerderij bewoond door de veehandelaar
Karel Soesman. In 1917 werd ze aangekocht door Theodorus Beaujean, die vermeld
staat als landbouwer en koopman. Ondanks het feit dat het pand op de Toorlopige
Lijst van Monumenten' stond en de Staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Y. Scholten, niets voelde voor de plannen tot afbraak, werd in november 1963 toestemming gegeven tot sloop van deze stadsboerderij. De locale amateurhistoricus A.H. Simonis stond er niet afwijzend tegenover: `... deze stadsboerderij is
20

21

22
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naar onze bescheiden mening nooit een boerderij geweest en het is zeker geen
monument, waarvan wij met overtuiging zouden durven beweren, dat het voor het
nageslacht de herinnering kan beweren aan een bouwstijl, die gedurende eeuwen
een cultuurbezit is geweest van onze voorvaderen.' De Bond Heemschut Limburg
onder leiding van prof. dr. J.J.M. Timmers maakte zich al evenmin sterk voor het
behoud van het pand: 'Met vreugde namen wij kennis van het feit, dat in uw gemeente binnenkort een aanvang zal worden gemaakt met de bouw van een warenhuis van
Vroom & Dreesmann. Wij wensen u hiermede geluk, alhoewel wij het erg jammer
vinden, dat voor dit warenhuis een van de laatste stadsboerderijen in ons gewest heeft
moeten plaats maken. Wij vertrouwen er op en spreken onze stellige verwachting uit,
dat de belangen in het onderhavige geval door u nauwkeurig zijn afgewogen.'
Zie: SASG, bestuursarchiefSittard 1960-1981, inv. nr. 1192.
24 Zie ook: Oet awd Zitterd, 22 (`De PostiljOng').
25 De eerste regels van het gedicht `Sehnsuche van Joseph Freiherr von Eichendorff
(1778-1859) luiden: 'Es schienen so golden die Sterne,) am Fenster ich einsam
stand I and hOrte aus weiten Ferne I ein Posthorn im stillen Land.'
26 In zijn herinneringen aan Maastricht omstreeks 1875 beschrijft Olterdissen het
dagelijks ritueel van het aansteken der gaslantaarns aldus: 'Es t'n aovend veel en
de vleermuis oetkwaome, zaog me onderins in de Groete Staat te lanteeriemennekes
same oet et stadsmagazijn komme. E stOk of tien maander, die eeder ene lange stek
drooge, boe-aon van Bove e leechske brande, en die ziech tan nao alle kante van de
stad verspreide, um die ein veur ein aon te steke. Weer of gei weer, ze mOste mer
dedoor en smOrreges, es t'n daag aon kwaom, nog ins um et leech oet te doen.'
(Alfons Olterdissen, Prozawerken [tweede druk, Maastricht 1961] 47.) Ook in Sittard
werden de straatlantaarns tot 1914 op deze manier ontstoken en gedoofd.
(A.H. Simonis, in: Sittard, historie en gestalte [Sittard 1971] 178.)
27
Het gedicht `Jubelstadje' van Anton van Duinkerken (pseudoniem van prof. W.J.M.A.
Asselbergs, Bergen op Zoom 1903 — Nijmegen 1968) staat in de bundel Onder Gods •
ogen (Maastricht1927)e eerste regel wordt door Felix Rutten niet geheel correct
weergegeven; ze luidt: `Jubelstadje, waar ik werd geboren'.
28 Voor de `toenamen', zie: VI, noten 7 en 8.
29 Zie ook: Oet awd Zitterd, 45-46 (`In den aovend').
3. `onze gedienstige': Het woord `gedienstige' voor `dienstbode' behoorde in die dagen
tot het normale spraakgebruik. Over Marie, de `gedienstige' van de Ruttens, verschaft
ons het Sittardse dienstbodenregister 1880-1900 (SASG) helaas geen nadere gegevens.
3= Marie's Ouders zullen wel in Klein Meers gewoond hebben, want dit maakte deel uit
van de gemeente Stein. Groot Meers behoorde tot de gemeente Elsloo. De Maasband
is een gehucht van de gemeente Stein. Felix Rutten vergist zich met de suggestie dat
de Maasband een brede strook grond langs de Maas is, waarop ook het dorp Meers
ligt.
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32 Mogelijk betreft het de zilversmid Jacobus Henricus Laurentius Palmen, gedoopt
te Sittard op 4 januari 1793 en overleden te Stein op 4 januari 1872. Hij trouwde
te Sittard op 9 juni 1824 met Catharina Josepha Beijsens gedoopt op 7 februari 1786
te Sittard en overleden op 7 april 1863 te Stein. Deze was een tante van Felix' grootmoeder Catherina Judith Beijsens. Over de dochter van het echtpaar Palmen-Beijsens,
zie de volgende noot.
33 Peter en Judith zijn: Peter Hubertus Brouns (Stein 13 september 1837 — 14 december
1896) en Catharina Judith Palmen (Sittard i6 juli 1825 — Stein 19 maart 1900).
Zij trouwden op 17 oktober 1863 in Stein en kregen een jonggestorven kind,
Joannes Jacobus (Stein 7 november 1865 — 29 september 1870).
Peter Hubertus was onderwijzer aan de openbare lagere school in Stein,
echter geen hoofd van de school.
34 `lieve-here-handjes', in het Sittards `leivenheerehenjtjes', zijn pinksterbloemen.
Zie: Schelberg, Woordenboek van het Sittards dialect, 216. Felix Rutten merkt in zijn brief
aan J.L. Offermans d.d. 2 april 1967 op: `Voor "lieve-here-handjes" (prille, licht-lila
weidebloempjes, als madelieven en boterbloemen) ken ik geen andere naam.'
35 Over de klederdracht te Stein schrijft A.E.L. Jonkergouw in: I-IJLZ 9 (1988) 25-26,
met illustratie.
Op de kadastrale kaarten van de gemeente Stein en in: J. Kuyper, Gemeente-atlas van
Nederland, XI Limburg (Leeuwarden 1871) treffen we het toponiem 's-Heerenwei niet
aan. Het perceel kan zo genoemd zijn, omdat het oorspronkelijk behoord kan hebben tot het grondbezit van de heren van Stein. Kasteel en gronden (in totaal 263 ha)
waren in 1828 aangekocht door Joseph Maximilien Hyacinthe Dejaer, een Luikse arts,
en in 1858 overgenomen door de Luikse rentenier Edward Wauters. Zie: A. Munsters
m.s.c., Kasteelgids Stein (1946) 15.
36 Felix Rutten had lets met dat pinksterbruidje. Toen hij rond 1920 in Geulle woonde,
probeerde hij er dit oude volksgebruik te doen herleven. Zie: Lou Spronck, Felix Rutten
(1882-1971), in: Sittardse cultuurdragers, 260. Voor informatie over de pinksterbruid of
pinksterbloem, zie: J. ter Gouw, De volksvermaken I (z.p., z.j. [1871] ) 224-229; Jos
Schrijnen, Nederlandsche volkskunde I (tweede druk, Zutphen 1930; reprint Arnhem
1977) 227-232.
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Het eerste preparatoire-klasje bij de paters jezuieten verliep tamelijk historieloos. Het
tweede ging ernstiger worden. Externen en internen samen verzameld in niet gering aantal, om er in alle ernst Nederlands en Frans te leren. De leiding was bij een pater die misschien wel ouder was dan hij er uitzag, maar nog heel de levendigheid bezat die de jeugdige leeftijd eigen is. Dat hij Klaas heette, maakte hem ons aangenaam, bij de gedachte dat
er een bijzonder feestelijke Sinterklaas wel aan vast zou zitten. Het was een gezellige olijkerd die van grapjes hield en het tegendeel van een zwartkijker heten mocht. Als de lesgeverij hem lang genoeg geduurd had, gaf hij de voorkeur aan een poosje voorlezen uit een
of ander prettig boek. En zo is de naam van Bakelandt, een Vlaamse roverhoofdman, me
bijgebleven. 2 Maar zo werd ik ook in kennis gebracht met Oliver Twist en Bill Seiks in onvergetelijke herinnering. 3 Straffen bestonden in het op de knieèn zitten in een hoek van de
klas, wel 's met de beide armen kruisvormig uitgestrekt. Erger was het schoolblijven,
waardoor je dan thuis te laat kwam voor het middageten, of meerdere uren strafschrijven,
eenzaam in een dicht gesloten klas `achter slot en grendel' op middagen dat er geen les
gegeven werd, zodat je dan noch wandelen noch spelen kon. Het waren lange werkdagen.
's Morgens om zeven uur begon het zaakje. Dan moest je er zijn voor een half uur studie.
Daarna de mis bijwonen. Van acht tot twaalf, de tijd van de lessen, was er maar een half
uurtje uitblazen. Na het eten thuis pianoles. Van twee tot half vijf studie en lessen, van
half zes tot half acht `grote studie' voor het huiswerk, voor de preparatoire in het college
zelf, voor de latere jaren thuis, maar dan nog steeds door de paters gecontroleerd.
Gedurende de oktobermaand moesten we iedere avond het lof bijwonen in de kerk, van
zeven uur tot half acht, waarna een pater ons uitgeleide deed tot de markt om late samenscholingen te verijdelen. We namen wraak hierover met bijstand van de ouderen onder
ons, wanneer die snuiftabak meebrachten voor de anderen, waarna in de kerk geen einde
kwam aan het niezen. Baden in de beek was gebrandmerkt als grof misdadig. Wie zelfs
ook gezwembroekt of enkel barrevoets tot over de knie in de vrije natuur een pions in het
water zou gewaagd hebben, werd als leerling ontslagen. Stel je voor wat dansen voor een
misdaad zou geweest zijn. Wij kwamen naar school met lange kousen tot over de knie,
met aan de hals gesloten hemden en gesteven boorden. Het fijne grut droeg manchetten,
ook in de klas.
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Bij pater Klaas ging het overigens gemoedelijk toe. Vriendjes die hij erop nahield,
zaten vlak voor hem op de eerste bank. Wanneer hij 's avonds in de `grote studie' toezicht
had voor de eerste- en tweedejaars, begon hij met zijn brevier te lezen. Dan kreeg er een
van zijn lieverdjes een wenk en die moest dan de meerschuimen kop van de lange, Duitse
pijp die hij gewoonlijk rookte, met tabak vullen; die mocht met een paar stevige trekken
diezelfde pijp dan ook voor hem aansteken: een buitenkansje om er trots op te zijn.
Wat straffen betreft, daarvoor hield hij er een eigen methode op na. Hij kon een delinquent plotseling bij de kladden nemen en over zijn knie leggen, het broekje strak over de
billen spannen en er dan op los timmeren met een lat of ook met de vlakke hand. Protesten daarover bleven niet uit. Maar hij kon dat niet laten, zoals hij zelfverduidelijkt heeft in
de benauwdheid. 4 Toen heeft de Orde hem dan maar per slot als missionaris naar de Oost
gestuurd, hetgeen hij gruwelijk heeft gevonden.
Men schreef nu wel 1894, maar daarom had de nieuwe eeuw toch nog geen aanvang
genomen. Veel wat Holland toen al kende, was in Limburg nog taboe. Dat de grote wereld
daarbuiten vol vreemde dingen zijn moest, begrepen we al spoedig. Maar ook kregen we
in de gaten tevens, dat ze niet minder vol vreemdsoortige mensen moest zijn. We hoefden
maar om ons heen te kijken naar de klasgenoten. Er was een jongen die zwavelbaden
moest gebruiken, hetgeen fluisterend onder ons werd verteld. Hoe dat ging? Wij externen
kenden geen van allen badkamers. Er was onder ons ook een Fries, zo koppig dat men
niets met het ventje kon beginnen. Als die iets niet wilde, hielp daar geen brullen en geen
bijten.5 Wij Limburgers konden daar geen hoogte van krijgen, hoe zo iets mogelijk was.
We hadden bij ons ook een Eucher zo-en-zo, een Hollands sprekende Brusselaar, keurige
kerel, bij iedereen getapt. Wat kon hij voor misdaad bedreven hebben, toen de oudere
pater, die we 'de baf' heetten, zich gedragend als een baviaan, deze aardige jongen zo
maar, paf, paf, met de vlakke hand in zijn gezicht sloeg. Machteloze verontwaardiging
onzerzijds. Zeker jaloers, die vieze, oude botterik?' En dat heette opvoeding. En nog dit
vreemdsoortig geval, toen in de geschiedenisles van Tromp verteld werd, die de Engelsen
op hun donder had gegeven.7 Wild geestdriftig was ik daarbij boven op mijn bank gekropen en riep hartstochtelijk `hoera', waarvoor ik toen moest strafschrijven Vreemde
wereld.
Met vreugde was ik mijn gymnasiale tijd ingegaan. 'En nu heette het studeren.' Daar
heb ik niet tegen opgezien. Maar er was nog iets anders wat vader bedoelde toen hij zei:
`Je bent nu een student.' Ik had gehouden van rennen en ravotten, dol op deurtje schellen.
Daarvoor was er geen tijd meer; en ik moest de vroegere vriendjes wel mijden.
Ach, vroeger, wanneer het tegen kermis ging, trok je in zingende groepen naar het
station, zodra de eerste spullenbazen aangekomen waren. We kenden ze immers allemaal, ook met naam en toenaam, die van de mallemolen, van de schommel, van de schiettent en van het beestenspel, zelfs de zoveel deftigere van het theater — 'het stenen beeld
zal levend worden en tot u spreken' — die in geen woonwagen sliepen, maar logeerden in
het hotel. Stralend en zingend was je ze voorafgegaan, wanneer ze naar de markt afzakten
met hun dieren en karrenvrachten, en al die andere kramen en keten die er dan opgesla-
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gen werden. En dan de zaligheid wanneer, in de vooravond van kermiszondag, de laatste
hand gelegd werd aan de tooi van het `sjipke', de mallemolen, de bontglinsterende glaskralen, en de draaiorgels werden ingespeeld. 8
En al dat heerlijk kattenkwaad wat dus niet meer mocht: voile emmers van 'n dorpelmeid omverlopen, jonge biggen op de veemarkt in de billen knijpen, centen op de spoorlijn gelegd, door de trein laten plat rijden: dit laatste had al meer van mannenwerk, waar
de politie dan ook op lette; maar 'n stadsagent to slim afzijn ja, dat was leven! 9
Achter de toren van de Grote Kerk woonden twee oude kwezels in een klein, laag
huisje met schuin oplopend pannendak. Keitjes daarop geworpen naar beneden laten rollen, tip-tip, tip-tip, was een heerlijk treiteren van die twee arme bessen. Maar een hoogtepunt van onze vlegelachtigheden was, 's avonds na het braafjes bijgewoonde oktoberlof,
het uitblazen van het metalen smoutlampje, dat de verlichting uitmaakte van het miniatuurwinkeltje van een stel oude vrekken, veilig achter hun petieterig toonbankje: Waat
mat geer hObbe?' Daarbij moest je zelf zo verschrikkelijk lachen, dat het niet tot blazen
komen kon. En dan er maar met de pet naar geslagen, want het lampje moest uit, voor de
oude isegrim z'n neus."
Doch eens hebben we de onderkoster van de Grote Kerk een poets gebakken van belang. De baardige vent die 's zondags onder de hoogmis de rol van `suisse' vervulde met
steekhoed en hellebaard, heette bij ons officieel 'de koorezel'; maar wij, de man van gezag
en orde vijandig gezind, heetten hem nooit anders dan 'de zweetboer'." Die bewuste keer
dan hadden we er lucht van gekregen, dat het smalle deurtje dat tot de toren toegang gaf,
bij toeval, vergissing natuurlijk, openstond. En wij erheen, waar we opklommen tot de
gaanderij. Prachtig gezicht over de stad. Doch opeens bemerkten we, hoe daar beneden
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en in draf de zweetboer kwam aanzetten. Kwam hij het poortje sluiten misschien? En wij
in storm terug naar beneden. Maar hij had ons wel bemerkt en stond er klaar, ons opwachtend met zijn spanriem in de hand. Wat nu? Maar de brutaalste van ons had een idee:
mij voorgaan!' En 'n keel opzettend van jewelste: `koster, koster!', bonsde hij tegen
de vent op, schreeuwend: `daarboven hangt een lijk aan het klokkentouw. Politie, politie!'
De zweetboer perplex. Eer hij nog tot bezinning was gekomen, waren wij belhamels gevlogen.1 2
Nu was je dus student en moest dat alles uit zijn. En je moest toezien met nijd en ergernis, hoe anderen dan jij hun baksteen schoven op de vloermat van de winkel van
Lehaen, waaronder een bel was aangebracht die schelde zonder dat er een klant in de winkel stond die er overheen gegaan was.B
Afgelopen, helaas, de ernst des levens had voorgoed ingezet. Je was student. Of dat
nu wel zo fijn was? De andere jongens op de speelplaats zagen uit de hoogte op je neer. Je
mocht ze niet in de weg lopen, je mocht nergens meepraten. De internen waanden zich
meer, omdat ze Hollanders waren. Wij externen waren 'de exters': de Limburgers, de
Sittardsen die je al aan hun tongval als zodanig kon herkennen. Ik had geen vriendjes
meer en voelde me alleen. Ik wandelde met mijn moeder. Dan begon ik te fietsen, heel
voorzichtig in het begin. Het was nog een nieuwtje. Maar ik kreeg toch ook weer ander
gezelschap: mijn piano en de boekenkast uit het college. Thuis heb ik nooit boeken gehad
en Karl May was onbekend. De Leeuw van Vlaanderen was voor mij te rumoerig. Voor
Cooper's Woudloper voelde ik veel meer. Jo, Jules Verne was er ook met zijn Reis om de wereld
in 8o dagen.i4 Mij werd De bruiloft van Maagdenburg niet toevertrouwd, omdat daar een meisje in voorkwam, dat zich verkleedde in 'n page.i5 Echte lievelingen voor mij waren De maaiers van den dood en het vervolg daarop De martelaars van Siberie.i 6
Het studierooster van het college bepaalde zich niet tot enkel exacte wetenschap. De
jeztlieten hebben er zich altijd op toegelegd om hun studenten ook wat cultuur bij te brengen. Er werd muziek gemaakt, er werden voordrachten gehouden, verzen van buiten geleerd en toneel gespeeld.7 Maandelijks had er een plechtige `proclamatie' plaats, pOters
en studenten voltallig aanwezig, waarbij de noten werden voorgelezen van gedrag en studie-ijver, die vergadering zelf opgeluisterd met instrumentale muziek en declamatie." Een
daarvan waarop `Solveigs lied' uit Griegs Peer Gynt gezongen werd, vond geen bijval bij
allen, daar die muziek onmuzikaal aandeed, afkeurenswaardig modern, hetgeen debat
veroorzaakte.' 9 Een andere, een van de eerste proclamaties die ik zelfbijwoonde, heeft een
sinister verloop gehad. 2 ° Het ging daarbij om de voordracht van een uit het Duits vertaald
gedicht, dat 'De barbier' heette:
Door ik van lansier weer burger word
En snor en sik moet geven,
Wil ik toch den schrapper die ze kort
Nog eerst van schrik doen beven.
Maar wat was me dat dan ook voor een vertaling: mijn snor en sik moet geven. Moet
kwijtraken, was natuurlijk bedoeld, moet opofferen, ervan afstand doen. Maar neen, er

[ so]

[ IV - JEZUIETENCOLLEGE

moest gerijmd worden op beven. En dus
Maar de jongen aangewezen om het gedicht
voor te dragen, was toevallig een fijn Haags ventje met, zonder twijfel, een benijdenswaardig goed taalgevoel. Begrijpelijk dat hij in de gegeven omstandigheden, temidden van het
groot publiek, toch al niet zo heel gerust en kalm op het wachtend podium stapte, begrijpelijk zenuwachtig.
Hoe dan ook, `Daar ik van lansier
' begint hij, en, o hemel, derailleert meteen, zeer
taalkundig vervolgend: `snor en sik moet missen
Beangstigende stilte in de zaal.
Twee woorden verder, en dan: 'de schrapper
nog eerst van schrik doen
Het rijm, het rijm
doodsangst
Hij begint opnieuw: `snor en sik moet missen
de schrapper opnieuw doen
`Pissen', klinkt een forse stem van achter hem, waar de grote jongens geplaatst zijn.
Donderend gebulder, lawaai, gegrijns, gesis. Lachen. Een oorverdovend spektakel. Maar
een van de paters is opgesprongen, heeft het slachtoffer bij zijn jaskraag gegrepen en
sleurt hem de zaal uit. Het directorium woedend. De zaal komt niet meer tot bedaren.
Alleen maar door een schielijk einde van de plechtigheid wordt de orde hersteld. De stem
die het rijm gevonden had, werd niet herkend. De misdadiger zonder schuld moest voor
straf het een week lang doen met alleen maar water en brood, — de enige die al die dagen
niet lachte.
De enorme hoofdgebeurtenis van het jaar, bij gelegenheid van carnaval en ook van de
prijsuitdeling, was 'het stuk': dat was de kleurrijke voorstelling van een of ander toneelwerk door de leerlingen, door een van de paters ingestudeerd, en waartoe de ouders van
de externen en verdere voornamen uit de burgerij werden uitgenodigd. En op zekere keer
— ik behoorde toen nog helemaal tot de kleinen — had de surveillant van de speelplaats een
boodschap voor me: om twee uur precies moest ik die namiddag naar klas zoveel komen,
waar dan ook andere jongens zouden zijn, die daar door pater Aw werden opgewacht.21
Waarom?' Dat zouden ze daar wel horen. Andere jongens hadden daar niets mee te maken.
En dit nog wel op een vrije middag, dat je anders heerlijk met dit mooie weer naar buiten had kunnen gaan!
We waren er met z'n allen, een dozijn ongeveer, stipt op tijd. Pater Aw grijnsde. Hij
kon zo geheimzinnig lachen, misschien wel omdat hij wist dat we hem om zijn borstelig
blond haar 'het varken' noemden. Maar hij kon ook vaak heel bekommerd kijken, als diep
in gedachten. Hij was muzikaal, hij was jong, maar niemand van ons die hem door had.
`Zijn we er?' liet hij zich horen en nam plaats op de katheder. 'Gam jullie zitten.'
Vragend keken we elkander aan en zwegen in afwachting.
`Ja,' ging hij verder, 'we zijn hier samengekomen als een soort van samenzweerders
en ik eis geheimhouding van jullie. Mijn keuze is op jullie gevallen om het stuk te spelen,
dat we met vastenavond hier gaan uitvoeren. Niemand op de speelplaats weet er nog iets
van. Vraagt iemand hoe ons stuk heet, zeg dan maar zoiets als bijvoorbeeld `Struikrovers
op zee'. Maar het is iets anders. Voor ons college hier heb ik een bewerking gemaakt van
een beroemd toneelwerk uit de Engelse letterkunde, Macbeth van Shakespeare.'
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Diepe stilte. We luisterden in gespannen aandacht naar het vervolg van zijn inleiding.
Hele tonelen waren geschrapt, de vrouwenrollen omgewerkt voor mannen, de Lady was
Macbeth's vader geworden, de kamenier een schildknaap. Men kon toch geen meisjes op
het toneel brengen. — En de voorlezing van het spel nam een aanvang, het stuk in vijf bedrijven saamgeperst.
Doch dat was geen lezen, hij speelde het stuk voor ons. Macbeth, Malcolm, Banquo,
welk een drama. Wij zagen het gebeuren, zelfs het woud dat op ons afkwam. Het leefde
allemaal, het gebeurde voor onze ogen. Wij waren niet meer waar wij ons bevonden; wij
waren een andere wereld binnengegaan. Een wereld van fantasie, kleuren en klanken gemengd; zwaard en scepter, kroon en wapenschild, Cawdor en het woud van Birnam.22
Wij, ingewijden, tot welke verrukkingen waren wij toegelaten. Mijn oren suisden als verdwaasd. En met een hoofd als vuur kwam ik die avond naar huis terug en kon en mocht
niets vertellen van alles wat ik doorleefd had tijdens die voordracht. En de vele weken dat
de voorbereidingen duurden tot de uitvoering, leefde ik als alleen nog maar in deze geweldige wereld van verbeeldingen: Macbeth, — ikzelfzijn schildknaap.
Als dit dan nog alleen maar een bleke navertelling was, wat moest dan niet het oorspronkelijke zijn. En ik stak mijn licht op bij de Duitse tantes. Die hadden er wel een vertaling van in het Duits van Schiller. 23 Doch daarmee was ik niet gebaat, het Duits zou onverstaanbaar voor me blijken. Ze zouden er hun broer de professor over spreken. Maar bij
die gelegenheid in hun bibliotheek snuffelend, kwam ik daar tot een andere ontdekking:
series boeken vol gedichten. Ik had mijn hand gelegd op de Meditations van Lamartine. Ik
had nog nooit een boek met verzen in mijn handen gehad. Zou ik dat kunnen verstaan?
`Och, laat de jongen dat plezier: hij zal wel zien of hij er wijs uit kan worden.' En ik borg
mijn buit behoedzaam onder mijn kieltje.
Het was misschien niet iets om er voor vader mee te koop te lopen: Elvire
Et l'amante et l'amant sur l'aile du genie
Montent, d'un vol egal, a l'immortalite! 24
`Lees "les faits divers" in de Gazette de Liege,' zei vader, `daar heb je meer aan als je

Frans wil lezen en de feuilletons je te lang duren; maar Lamartine, daar versta je immers
toch niets van; dat gaat veel te hoog,' meende hij dan ook.
Maar ik, die te vuur en te zwaard mijn Meditations zou verdedigd hebben: `Laat dat zo
zijn dat ik dat niet allemaal versta: maar de muziek, o, de muziek van die taal!'
En dat moet vader dan toch weer goed gedaan hebben: 'Floor 's,' zei hij, `wanneer je
tegen het einde van het jaar je best gedaan hebt en genoeg Frans verstaat om je te redden,
mag je, wat mij betreft, je grote vakantie dan gaan doorbrengen in het Luikerland bij je
oom Jules.'
Onderwijl verzonk ik in mijn onbetaalbare, overmatige Meditations: welk 'n genot die
klank van fluwelen woorden, van citers en van harpenslag, mij vreemd en nieuw; parels
die rolden en zongen
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Souvent sur la montagne, a l'ombre du vieux chene,
Au coucher du soleil tristement je m'assieds.25
Overal heen nam ik mijn boek mee. 's Nachts lag het onder mijn kussen, mijn grootste schat. Het was niet alles zo eenvoudig en helder. Maar wat deerde dat? De muziek
zong, en alles van mezelf zong met die klanken mee. Ik had geen vrienden nodig, ik had
mijn boek. En mijn boek nam ik mee naar buiten. Ik was graag in de vrije natuur, ongesword en onbespied en graag alleen. Ik voelde me niet vereenzaamd wanneer ik alleen
liep te wandelen.Wij hadden geen tuin, alleen maar een binnenplaatsje vol planten, aan
mijn bijzondere zorgen toevertrouwd. Altijd had ik mijn vreugde buiten gevonden en ik
mocht vrij omdolen in mijn vrije tijd. Nu gebeurde het me al meer en meer dat ik op mijn
kamer, in plaats van thema's te maken, bijtend op mijn pennenhouder naar buiten zat te
kijken voor het open raam, bezig met niets en maar dromend, dromend ofluisterend naar
een vogel, kwinkelerend ergens in een verre tuin. En ik probeerde zelf nu ook gedichten te
rijmen, naar klanken te zoeken. Verliefd in Elvire? Verliefd in Lamartine Moeder had
mij wel in het oog, terwijl ik, alles vergeten, over mijn dierbaar boek heen gebogen zat en
vader knikkebolde over zijn Gazette de Liege.
Maar ook pater Aw had na het `stuk' de schildknaap van Macbeth niet uit het oog verloren en ik herinner me als een van de fortuinlijkste ogenblikken van mijn jeugd de blijde
dag, dat hij me uit een bloemlezing voorlas van Kloos: 'Ik ween om bloemen in de knop
gebroken', en van Helene Swarth: 'Ik heb ze lief, de laantjes van April'. Dat was nu 's geen
Frans, maar dat was dan toch ook donders mooi. En daarna: 'Ik ben geboren uit zonnegloren 26
'
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Een enkel iemand was er intussen, die begrip toonde voor de zwijgzame jongen, die
zijn romantisch wezen verstond. Het was mijn Roermondse tante Marie, moeders oudere
zuster, die tot ontsteltenis van heel de familie, Zola gelezen had en er een dagboek op nahield.27Zij kwam naast me zitten wanneer ik piano speelde. Lieder ohne Worte van Mendelssohn.2 8 `Je had mijn zoon moeten zijn,' zei ze 'n keer, 'en niet de zoon van je moeder.' Ze
vertelde schilderachtig hoe ze, in haar jonge jaren, niet zelden ook op het balkon in de
maneschijn gezeten had of onder een bessenstruik, en daar dan geschreid had, niet wetend waarom. En hoe fleurig ze haar eerste bal champetre herdacht, opgedoft met geleend glaskoralen snoer, en daar haar ideaal ontmoette, haar latere echtgenoot. Eerst had
ze naar het klooster gewild, was van huis weggelopen, maar werd teruggehaald door haar
vader. Maar sinds ze de Don Juan ontmoet had, was ze verloren geweest. Spottend noemden haar onverbiddelijke broers haar daarna `onze pomme d'amour'.29
Wat dacht je met je oudste jongen te doen?' vroegen vaders jongere broers, kooplui
als ze waren. 'Die zit dan toch maar altijd met zijn neus in de boeken.' Ze moeten het heel
erg gevonden hebben dat ik voor het vak rekenen `onvoldoende' gekregen had. Of die wel
's ooit met kornuiten gevochten had, of een meisje gezoend?
Hoe verachtte ik sedert die plompe bende. Vader wist heel goed dat er geen koopman
uit mij groeien zou. Zo was allicht bij vader het denkbeeld opgekomen om me naar oom
Jules te dirigeren, zijn neef, die pastoor was ergens in de Ardennen: als die de jongen een
poosje bij zich wilde nemen, kon ons studentje zich een voorstelling vormen van wat het
pastoorsleven betekent, — een leven zonder veel rimpelingen, tussen de boeren van een
klein dorp en samen met een huishoudster. 3 ° Of hij daar geschikt voor zijn zou? Of zijn
boeken hem wellicht een andere kant uitdreven, advocaat of professor? Priester zou nog
beter zijn, ook voor moeder, wanneer die weduwe worden mocht. De jongen praat nooit
over iets van dat alles, en dat is toch zeer voornaam. Overigens was pastoor Jules wel iemand om zo'n jongen een hoop malligheden uit z'n hoofd te praten. Men kon zien tot het
zomer werd.
Maar nu gebeurde er eerst nog iets, waarvoor de Meditations schijnbaar een bloeiend
preludium gevormd hadden.
De zusters ursulinen wier deftig klooster aanleunt tegen de historische stadsomwalling, hebben ondergronds een gang laten aanleggen die, onder de wal door, leidt naar
hun uitgestrekte tuin daarbuiten. Van bovenafheb je er dus een vrije blik op bloemperken,
fruitbomen en allerlei beplantingen. Het was mooi om op processiedag diep in die tuin te
kijken, terwijl de nonnen daar met hun scholieren plechtig ommegang hielden, met
bruidjes en koorknapen, wierookslingeraars en priesters rondom het glinsterend baldakijn, dat de gouden monstrans overschaduwde: bloemen en banieren, bonte vlaggen,
brandende kaarsen en kandelaars, het beeld van de madonna Natuurlijk was ik die bewuste keer op sacramentsdag met anderen mee gaan kijken. Maar, God bewaar me, daar
zie ik me dan toch Lucie; mij bekend omdat ons beider moeders met elkaar bevriend zijn.
Lucie! Maar zo had ik me haar toch niet kunnen denken, zo had ik haar tevoren nooit gezien. Wat mooi zo, als bruid, helemaal in wolkend wit en bloemen om het golvend haar,
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waarachtig, een ware engel, met dat zachte wuiven van haar witte sluier. En op haar witgehandschoende handen draagt ze een roodfluwelen kussen, met daarop, godsdienstig
symbool der liefde, verguld, een vlammend hart.3'
Hoe dat mij zo ontroerde? Wel, onverwachts en zo verrassend. Het was verbluffend,
hoe mooi ze was in dat bijna onaards gewaad, lang tot de witgeschoeide voeten, zoals ze
daar naderde, alsofze verder zweefde, bedeesd en de ogen neergeslagen in mystisch zwijgen, zoals je meisjes op straat nooit tussen andere ziet, als inderdaad een bruid, een sneeuwen engel. Lucie, een verschijning uit onbekende, ongedroomde sferen. Een oogwenk en
het visioen was uit mijn ogen weg. En dan was alles weer opnieuw gewoon en alledaags.
Was het dan toch geen droom geweest? Ik sidderde daarna nog van het overrompelende
gebeuren. Ik moet toen een ogenblik wel helemaal verbleekt geweest zijn. Lucie, de bruid.
En ik vergat dat tafereel nooit meer. Het is nooit meer geheel vervluchtigd.
Wij werden goede maatjes mettertijd, wij werden later grote vrienden. En sedert glimlachte ook haar moeder mij steeds vertrouwelijker toe.
Ach, thans zo deerlijk verguisde romantiek! Voor knapen van destijds was wat ze liefde heetten, als omglansd door licht van stralenkransen: visioen en zalige wonderheid;
serafijntjes mochten er aandeel aan nemen. Es war einmal
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Maar nog had ik niet verzaakt aan Lamartine. Nu waren ook de Harmonies aan de
beurt. De blonde stroom vloeide verder.
Laissez-noun savourer les rapides de'lices
Des plus beaux de nos fours! 32

Je kon er niet genoeg van krijgen. De tantes vroegen de boeken niet terug. Het was
me, nu ik met de dag het Frans al wat beter begon te verstaan, alsof ik in die parelende
bundels mijzelve tegenkwam, in die ruisende verzen: Narcissus die in zijn eigen ogen zag
en zijn geheimen spelde. 33 Het was zo helemaal, verbeeldde ik mij, als uit mezelf gesproken, klank en taal geworden en gezongen, muziek waar niemand anders naar luisterde,
die anderen zelfs niet konden horen. En alles om me heen werd muziek. Waar was ik verzeild geraakt, in welke paradijselijke wereld verdwaald en ingelijfd? Nameloos genot en
voor geen ander naast me verstaanbaar en begrijpelijk. Aeolusharpen lieten hun harpeggio's en gammen zweven over veld en wegen. 34 Zongen feeen in de zoele voorjaarswind?
Zou Lucie het 66k zo kunnen horen en voelen, dat gelukkig-makende dat ikzelf onderging? In alle dingen, in alles wat ik waarnam, sliepen nieuwe, heerlijke liederen.
Ik heb het toen zeker niet te danken gehad aan mijn pianoleraar die mij plichtgetrouw
onderwees hoe met hamerende aanslag, strikt in de maat, almaar noten te spelen, dat ik
de namen opving van Schubert en Schumann.35 Liederen. Het moet een wonderlijk toeval
geweest zijn. 'Es war als Mae der Himmel, die Erde still gekiisst.' Nog weer een andere,
nieuwe wereld rees lokkend voor mij op, en wondere gezichten trokken mij aan, lachten
mij toe, wenkten mij als met bekende stemmen. Eichendorff, ik herkende plots. 36 Ik lachte
tot mijn geboorteland: lentelijke maneschijn zweefde over een Limburgs landschap.
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2

Over het Sittardse jezuIetencollege Saint-Louis I Sint-Aloysius, zie: J.S. Kentgens,
Het College 'St. Aloysius', in: Gedenkboek Bisschoppelijk College St. Jozef, Sittard 1go5-1930
(Roermond 1930) 30-32; M.B. Hanson, Het Sint-Aloysiuscollege in Sittard (1851-1900),
in: HJLZ 12 (1991) 75-96; M.B. Hanson, Het onderwijs aan het Sint-Aloysiuscollege in Sittard
(1851-1900), in: HJLZ 14 (1993) 14-23.
In de jaren waarin Felix er als externe leerling op school zat, werd het instituut geleid
door pater H. Gadet (1888-1894) en pater C. Laane (1894-1900). Onder rector Gadet
bereikte de school haar grootste omvang: ongeveer i6o internen en 8o externen.
De start van Felix' carriere op Saint-Louis was moeizaam. Hij begon in januari 1893
op de eerste voorbereidende klas, maar moest de tweede voorbereidende klas doubleren (1893-1894 en 1894-1895). Daarna doorliep hij probleemloos de eerste vijfjaren
van het gymnasium (1895-1896 tot en met 1899-1900). Bij de opheffing van SaintLouis in augustus igloo stapte hij voor het zesde jaar gymnasium over naar Bolduc.
Felix' broer Jules doorliep op Saint-Louis alleen de twee voorbereidende klassen
(1895-1896 en 1896-1897). Zie Arch. JezuYeten: AAS, nr. 38: rapporten 1892-1900;
nr. 22: Distributions des prix 1877 vlg.
Louis Bakelandt en drieentwintig compagnons werden vanwege een aantal delicten,
gepleegd in de jaren 1799-1802, op 20 augustus 1803 ter dood veroordeeld en op
2 november daaraanvolgend in Brugge geguillotineerd. Vincent Huys (1829-1905)
publiceerde in de periode 1857-1859 een aantal verhalen die intussen over de bende
in omloop waren geraakt en bracht ze vervolgens samen in een boekwerk, getiteld
Baekeland, of de rooversbende van 't Vrybusch. West-Vlaemsche legenden (Gent-Brugge 186o).
In 1890 verscheen hiervan een vierde druk, waaruit mogelijk door pater Klaas werd
voorgelezen. Nog in 198o volgde een uitgave in twee delen bij Beckers te CalmthoutAntwerpen, in de serie `Vlaamse volksboeken'. Zie: Stefaan Top, Lodewijk Bakelandt
en zijn bende. Bijdrage tot de studie van de groepscriminaliteit rond 180o, voornamelijk in het
Leiedepartement (Kortemark-Handzame 1983) 21-22, 212-213. Dit boek is deel 1 van
De bende van Bakelandt in de geschiedenis, de literatuur, het volkslied en het volksverhaal

3

4

5

(niet verder verschenen).
Charles Dickens (1812-1870) schreefOliver Twist in 1837-1838. Bill Seiks is daarin
de kwade genius van de hoofdpersoon.
'in de benauwdheid', m.a.w. toen hij zich moest verantwoorden voor zijn pedofiel
gedrag.
Pater Klaas was Nicolaus Sjaukus Antonius Maria Visser s.j., geboren in Den Bosch
op 28 septembef1855, lid van de Societeit vanafi875 en priester gewijd in 1889.
Op 22 oktober 1895 werd hij missionaris in Indonesia, waar hij gewerkt heeft in
Soerabaja en Buitenzorg (Bogor). Hij overleed te Bandoeng op 22 september 1915.
Volgens de Catologus van de jezuieten werkte hij in Sittard in de jaren 1891-18921893. Zie Arch. Jezukten: gedachtenisprentjes; Catalogus Provinciae Neerlandicae
Societatis Jesu.
`een Fries, zo koppig dat men niets met het ventje kon beginnen': Waarschijnlijk was
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dat Taeke Galama (Tjerkvverd, 17 april 188i), die in 1892-1893 in de tweede voorbereidende klas zat, een klas boven Felix. Zie Arch. Jezuleten: AAS, nr. 38 (rapporten).
`Eucher zo-en-zo, een Hollands sprekende Brusselaar': Eucher de Cocq van
Delwijnen (Amsterdam, 20 februari 1882), wiens ouders te Brussel woonden, was
leerling vanafoktober 1892. Hij was klasgenoot van Felix, hetgeen betekent dat hij
een moeilijke start had in het voortgezet onderwijs. Felix schoolcarriere verliep
vanafi895 probleemloos, Eucher moest ze in het voorjaar van 1896 afbreken.
Zie Arch. Jezuleten: AAS, nr. 38 (rapporten).
`de oudere pater, die we "de baf" heetten': Het is ons niet gelukt om hem te identificeren.
Maarten Harpertszn. Tromp (1598-1653): Nederlands admiraal; versloeg de Engelsen
bij Dover op io december 1652.
Zie ook: Oet awd Zitterd, 40 (`Kirmes').
Over deze en andere kwajongensstreken schreefFelix Rutten ook in: Veer, Zittesje
batterave, zie: Doe bleefs in mich, 88-9o.
Een `smoutlampje' is een (raap)olielampje.
Het was Felix' vriend Wiel Palmen (Sittard, II januari 1882) die er met de pet naar
sloeg. Wiel Palmen kwam als negenjarige op Saint-Louis. Na de twee voorbereidende
klassen (1891-1893) doorliep hij de klassen 1 tot en met 5 gymnasium (1893-1898).
Een halfjaar ouder dan Felix, lag Wiel Palmen hem steeds een schooljaar voor.
Wiel was een goede leerling die na vijf gym is overgestapt naar de priesteropleiding
van de 'broen patesj' in Tielt (Belgic). Zie Arch. Jezuleten: AAS, nr. 38 (rapporten).
Het `stel oude vrekken' wordt elders door Felix Rutten 'de Vetsjtub' genoemd, dit
vanwege hun vuilvette kledij. 'De Vetsjtub woonde oppe Meulebeek, ein duuster
sjtraot. Dao hauwe ze ei klein winkelke, woo gans Zittert zich de kees ging haole.'
VetsjtOb was de bijnaam van kruidenier Jan Hendrik Willems (Sittard 1865-1907).
Zie SASG, collectie Offermans, doos 2 dossier 2: lijst met de bijnamen van
Sittardenaren.
Behalve in Terugblik vinden we de kwajongensstreek van het `smoutlampje' ook in:
J.J.M. Timmers, Felix Rutten in Rome, in: HJLZ (1980) 32-33, in: Doe bleefs in mich,
88-89 (`Veer, Zittesje batterave ...'), en in: Oet awd Zitterd, 42 Mao 't Oktoberlof').
`De zweetboer' (de zwjeitboer) is Jan Kuipers (Sittard 1845-1901), die op 1 juli 1885
tot koster benoemd was. Zie SASG, collectie Offermans, doos 2 dossier 2: lijst met
de bijnamen van Sittardenaren; SASG, archief St. Petrus en St. Michiel te Sittard,
Notulen en memoriale 1857-1909, iste zondag van juli 1885 en 2 december 1901.
Ook in: Oet awd Zitterd, 43 (`ToreklOmmes?).
In Felix's jeugdjaren was er in Sittard een koopman Lehaen in de Plakstraat en een
schrijnwerker Lehaen in de Paardestraat. Het betreft bier waarschijnlijk de schrijnwerker Abraham Lehaen (Sittard 1843-1914), die in de Paardestraat 32 een meubelwinkel had. Op dit pand is nog steeds, zij het moeilijk leesbaar, de reclametekst
`MEUBELMAGAZIJN VAN A. LEHAEN' zichtbaar.
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.4 Karl May (1842-1912) had in de jaren 1890 blijkbaar nog niet de bekendheid van
zijn oudere collega's. James Fennimore Cooper (1789-1851) was de auteur van The
Pathfinder (1840), Hendrik Conscience (1812 -1882) de schepper van De Leeuw van
Vlaanderen (1838), en Jules Verne (1828-1905) de productieve romancier die zijn
beroemdheid onder meer dankte aan zijn Reis om de wereld in So dagen (1873).
15 De Bruiloft van Maagdenburg. Historische schetsen uit den dertigjarigen oorlog. Vrij naar
het Duitsch van Conrad von Bolanden verscheen omstreeks 1884 in twee delen bij G.W.
van Belle te Rotterdam, als no. 3 in de serie 'Thompson's Romantische werken;
Goedkope uitgave.' Conrad von Bolanden (pseudoniem van Josef Eduard Bischoff,
1828-1920) was tijdens de Kulturkampfeen gedreven verdediger van de belangen
van de katholieke kerk.
16 Zelfs het Repertorium op Brinkman's Catalogussen, periode 1850-1900, geeft geen uitsluitsel over deze jongensboeken. Mogelijk heeft Felix Rutten met De maaiers van den
dood het in 1889 bij J.J. Romen & Zn. te Roermond verschenen verhaal De zeisdragers
van den dood bedoeld. De martelaars van Siberie, volgens Felix het vervolg op De maaiers
(zeisdragers?) van den dood, kennen we alleen in een uitgave van De Tijd, Amsterdam
z.j. (een exemplaar berust in de bibliotheek van de KU Brabant).
Felix' geliefde jongensboek De maaiers (zeisdragers?) van den dood moet niet verward
worden met de `katholieke' detectiveroman De maaier van den dood (Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg 1921), geschreven door Edward Halliwells, pseudoniem van de
Nederlandse jeztliet Frans Hendrichs (1862-1938). Over deze kleurrijke pater, zie:
Nijmeegs Katern, 7de jaargang, december 1 993, 10-1 3.
17 Ook Felix Rutten presenteerde enkele malen de vruchten van zijn muzikaal talent.
Zo speelde hij met zijn boezemvriend Wiel Palmen of zijn broertje Jules (resp. 2 juli
1895 en 7 juli 1896) een quatre-mains. Op 6 juli 1897 begeleidde hij aan de piano
zijn broertje Jules, die een lied zong. Zie Arch. Jezuleten: AAS, nr. 26: Diarium
externorum 1893-1900; nr. 22: Distributions des prix 1877 vlg.
18 noten: schriftelijke beoordelingen (`bonnes notes' en 'notes perdues'). In het
vroegere kostschoolleven betekende een `noot' meer in het bijzonder een
aantekening naar aanleiding van een nalatigheid of overtreding, waarop straf stond.
19 De Noorse componist Edvard Grieg (1843-1907) schreef in 1874 de toneelmuziek
bij Peer Gynt van zijn landgenoot Henrik Ibsen (1828-1906).
Achter `verloop gehad.' voegde Felix Rutten later in handschrift toe: 'floor maar:'.
Bij zijn brief aan archivaris Offermans d.d. 2 april 1967 merkt Felix Rutten op: 'Pater
Aewerdonk s.j., bijgenaamd "het varken", college van de JezuIeten te Sittard, geboortig uit Leiden, was een uiterst gevoelig mens, met artistieke begaafdheden: hij improviseerde op de vleugelpiano.'
Willem Aewerdonk s.j. (Doesburg io januari 1871 — Den Bosch 9 september 1929)
was zelfleerling geweest van het Sittardse Aloysiuscollege en toen woonachtig in
Leiden. Al in zijn schooljaren speelde hij toneel. Hij trad in bij de jeziffeten in 1889,
werkte als leraar op Saint-Louis in de jaren 1897-1900 en werd in 1903 priester gewijd.
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Zie Arch. Jezdieten: gedachtenisprentjes; Catalogus Provinciae Neerlandicae
Societatis Jesu; AAS, nr. 22 (Distributions des prix).
Malcolm (zoon van koning Duncan van Schotland), Banquo (legergeneraal, evenals
Macbeth), Cawdor (een Noors verrader): figuren uit Macbeth (ca. 16o5) van William
Shakespeare (1564-1616). 'Het woud van Birnam' bevindt zich op een heuvel ongeveer
12 km van Dunsinane.
Friedrich von Schiller (1759-1805): Duits dichter en denker.
Et l'amante ... a l'immortalite: 'En de twee gelieven stijgen op de vleugel van de "genie"
in gelijkopgaande vlucht naar de onsterfelijkheid.' Dit zijn twee versregels uit het
gedicht 'A Elvire' uit de bundel Meditations poetiques van Alphonse de Lamartine.
Elvire is een Napolitaanse schone, die hij later Graziella zal heten.
Souvent je m'assieds: 'Vaak vlij ik mij vol droefenis neer op de berg onder de schaduw
van een oude eik bij het ondergaan van de zon.' Versregels uit het gedicht
`L'Isolement', opgenomen in de bundel Meditations poitiques (1820).
`Ik ween om bloemen in de knop gebroken': de eerste versregel uit een sonnet van
Willem Moos (1859-1938).
`Ik heb ze lief, de laantjes van April': Van Helene Swarth (1859-1941) verscheen in
1893 de bundel Verzen (Amsterdam z.j.), die in 1897 en 1909 herdrukt werd. Het negende gedicht daaruit is een sonnet met de titel `Laan in April', dat als volgt besluit:
`De storm woedt fel, scheurt twijgen of en struiken. I Dan stort en pletst en klettert
neer de regen I En doopt de laan. — Ik kan de lente ruiken.' Ook elders in deze bundel
figureert het door Helene Swarth geliefde beeld van de laan in vele varianten: laan;
lentelaan, laantje, groene lanen, Herfstlaantjes (titel van gedicht nr. 32), Laan in den
winter (titel van gedicht nr. 58). Maar de versregel die Felix Rutten zich meende to
herinneren, is waarschijnlijk nooit zO uit de pen van Helene gevloeid.
`Ik ben geboren uit zonnegloren': de eerste regel uit Iris van Jacques Perk (1859-1881).
Zie ook: VII, noot 28.
Emile Zola (1840-1902): beroemd auteur van vele naturalistische romans.
Voor 'tante Marie': zie noot 29 en III, noot 17.
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) componeerde voor piano achtenveertig
`Lieder ohne Worte', die vanafi83o in verschillende delen in druk verschenen.
`onze pomme d'amour': toespeling op het Paris-oordeel, waarbij de herder Paris een
appel, die `voor de schoonste' bestemd was, niet geeft aan Hera ofAthene, maar aan
Afrodite, die hem het bit van de mooiste vrouw van geheel Griekenland had voorgespiegeld.
Aan de huishoudster van oom Jules, Ernestine, wijdde Felix Rutten het gelijknamige
verhaal in: Doe bleefs in mich, io9-116.
Lucie: Mia Meuwissen (1880-1907) uit Susteren. Zij stierfaan t.b.c. op 25 september
1907. Aan haar gedachtenis wijdde Felix Rutten de bundel Avondrood (1913). Zie:
Lou Spronck, Felix Rutten (1882-1971), in: Sittardse cultuurdragers, 233-234.
In december 1809 beleefde Lamartine zijn eerste idylle met een zekere 'Lucy L...'.
Heeft Felix Rutten voor zijn eerste geliefde daarom de naam 'Lucie' gekozen?
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32 Laissez-nous ... nos jours: `Laat ons intens beleven de vluchtige genietingen van onze
schoonste levensdagen.' Versregels uit het gedicht 'Le Lac', dat deel uitmaakt van de
bundel Meditations poitiques (1820). De bundel Harmonies poitiques et religieuses dateert
van 183o.
33 Narcissus was een beeldschone jongeling, die de liefde van een nimfversmaadde.
Hij kreeg daarvoor de straf die inhield dat hij liefde opvatte voor zijn niet to bereiken
spiegelbeeld in het water. Uit medelijden veranderden de goden hem in de naar hem
genoemde bloem.
34 Aeolusharpen: windharpen; harpeggio's: akkoorden waarvan de toonelementen achter
elkaar gespeeld worden; gammen: toonreeksen, toonladders.
35 Franz Peter Schubert (1797-1828) wordt wel 'de eerste grootmeester van het lied'
genoemd. De cyclus Die schtine Miillerin is van ca. 1823, Die Winterreise dateert uit de
laatste jaren van zijn korte leven.
Robert Schumann: zie volgende noot.
36 'Es war, als hdtt' der Himmel I Die Erde still gekiisse: de eerste twee regels uit
`Mondnacht' van Joseph von Eichendorff (788-1859). Robert Schumann
(1810-1856) zette het gedicht op muziek, in: Liederkreis, opus 39, nr. 5.

OOM JULES'

Eindelijk dan toch grote vakantie. Ik mocht op reis en wel naar het buitenland, dertien
jaar oud. Moerziel alleen de vreemde wereld in. Moest in Luik wachten, zien dat ik ergens
wat te eten kreeg. Op reis met een karabies, een paraplu en een mondvol pover Frans.
Verbaasde me over Luik en de Maas, moest naar een tweede station, vond me niet terecht
onder die grote overkapping, vergat ook uur en tijd en miste mijn trein. Er was nog een
volgende, werd afgehaald door een onbekende, het was gaan regenen, het werd donker,
het was nog een heel stuk lopen, maar belandde toch nog juist voor nacht en duisternis in
de pastorie, waar een stroom van boze woorden mij tegemoet rolde, althans van de huishoudster: waarom niet opgepast, op de tijd gelet en hen al die zorg en angst berokkend
met dat verlaat aankomen in weer en wind? Ze zei het in Naar Frans en gelukkig verstond
ik het niet. Maar oom kwam tussenbeide en zei: est la,' en dat was het voornaamste.
Basta.
In de brief die mijn vader vooraf geschreven had, stond bij wijze van informatie: 'De
jongen kan lopen als een hert, heeft een maag die stenen kan verteren, en is ook in staat
om drie dagen niet te eten als iets anders hem interesseert, leesgraag maar overigens gewillig. Zie zelfmaar.'
In zijn antwoord schreef oom Jules: `Ik ben blij met mijn gast. Alleen merk ik dat
lachen hem niet gemakkelijk afgaat. Heb je hem geen humor bijgebracht? Daaraan zal gewerkt worden. Bij het tuinieren laat ik hem klompen dragen. En ook zal ik hem wijn leren
drinken: dat kan z'n nut hebben.'
Oom pastoor wilde om de dure dood geen `heeroom' heten. Asjeblieft geen kunsten'
was een kenschetsend woord van hem. Hij was inderdaad een vrolijk heerschap, niet voor
niks geboren te Sittard. Hij hield van moppen en wist geestig te vertellen. Daarom was hij
bij zijn collega's zeer getapt. Waar hij zich ook beyond, hij was de ziel van het gezelschap.
Hij hield er een stelletje boeken op na voor zijn particulier litterair genoegen, alles Frans
natuurlijk. Hij was niet verbelgischt maar volkomen van het Walenland geworden en sprak
het dialect van de streek zelfs met speelse behendigheid. Ook op de preekstoel praatte hij
als brugman en zijn mensen mochten hem graag. Hij had een goed hart. Maar zijn kerk
bleef schraal bezocht, hetgeen hem speet. Wat hij zei, was wel allemaal goed en mooi en
hij wijdde zich aan zijn taak met voile overgave, dock de dierbare gelovigen gaven er de
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brui van. Hij kon ze niet meekrijgen. Niets kon oaten. Het geloof was er uit. En ook daarom keek hij met heimwee terug naar het vrome land van zijn geboorte. Hij was onveranderlijk Limburger gebleven, met een heimelijk, haast ziekelijk verlangen naar de plek van
zijn geboorte en blijde jeugd. Sittard, het oude, knusse Sittard van de Keutelbeek.
Wij konden het aanstonds heerlijk met elkander vinden. Ik hield van hem en kuste
hem als een vader. Zijn oude huishoudster, juist geen prachtexemplaar, een vinnige Walin
die moederlijk maar ook niet zonder naijver voor haar pastoor zorgde, had wel liever een
nichtje op bezoek gehad; maar ook met haar begon het van een leien dakje te lopen, toen
het bleek, dat samen praten tussen ons beiden niet onmogelijk was. En daarvoor zorgde
ze vlijtig.
Oom en neef ontbeten samen in de grote keukenkamer. Staande nam de keukenprinses er deel aan het onderhoud, tot oom daarna overging tot zijn gezellige werkkamer en
er zijn grote Duitse pijp ontstak, waarvan de zware porseleinen kop, hevige rookwolken
uitdampend, op het vloerkleed steunde. Dan, met mij alleen gelaten, kon hij schertsend
naar hartelust en zich schaterend vrolijk maken over het stijve Holland, daarginds in het
noorden. Grapjassend declameerde hij van Bilderdijk: `Zwart was de nacht toen uw moeder u baarde', waarbij hij dan grotesk met de hand streek langs wang en kin.' Hij had het
college te Sittard afgelopen tot de retorica. Ik kon niet met hem meelachen en nam het
ernstig op voor ons mooie Hollands. Toen hij echter merkte dat ik weg was van Alphonse
de Lamartine, begon ik te stijgen in zijn achting en liet hij Bilderdijk met rust.
`Zingen de nachtegalen nog in Limburg?' vroeg hij en je voelde iets van zijn haast ziekelijk verlangen naar de `heimat' in zijn woorden: `Vind je hier misschien toch niet iets
terug van ons eigen landje ginds?'
En nog: `Je hebt mijn moeder toch ook wel gekend?'
Zijn vader en moeder hadden zich na '7o als zakenlui te Parijs gevestigd. Oom was
toen naar Sint-Truiden overgegaan, om daar tot priester opgeleid te worden, waarbij hij
zijn vakanties doorbracht bij zijn beide tantes te Sittard, mijn grootmoeder met haar druk
gezin en tante Gerardine, een ongetrouwde, die niet met jongens wist om te gaan. Zodra
mijn vader toen getrouwd was, vond neefJules bij hem een nieuw thuis, sindsdien zijn eigenlijk `heem'. Vandaar ook voor later de grote vriendschap. Zijn moeder had ik eigenlijk
alleen maar als terloops en in het voorbijgaan leren kennen, wanneer zij zich van Parijs uit
een reisje naar Limburg vergunde, waarbij zij dan haar zusters bezocht en naderhand dan
ook haar zoon op zijn pastorie in Belgie. Tante Binke heette ze in de familie, met een verkorte vorm van Sabine: een fijn, fris figuurtje, een vrouwtje om lief te hebben, speels en
pittig, geestig en grappig. Zij gevoelde zich op haar gemak in de lichtzijde van haar bestaan, ook omdat haar twee dochters beiden een schitterend huwelijk gedaan hadden. Zij
was een echte Limburgse gebleven, rad van tong en gemakkelijk van beweging. Openstaande voor alles wat aan humor raakte en met een glimlach die haar bestendig bijbleef,
charmeerde zij zo oud als jong: een sierlijk trippelend vogeltje dat zich heel spoedig ingeleefd had in de Franse sfeer. Ook had zij heel aardig de Parijse allure aangenomen. Zelfs
nog in de jaren dat ik tante Binke heb meegemaakt, haar laatste levensjaren, speelde ze
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graag nog altijd weer een beetje voor spring- in-het-veld, met zuidelijke zwier en gratie.
En de mooie naam Sabine was haar aangepast. Ofschoon ik deze mijn groottante dus alleen maar als logeergast te Sittard meemaakte, heb ik toen toch een scherp beeld van haar
gekregen. Wat kon ze ondeugend zijn, zonder ooit iets van haar bekoorlijkheid te verliezen. Een keer, dat ze, bij haar zuster Gerardine verblijvend, een brief te schrijven had van
min of meer gewicht en deze brief na veel omslag eindelijk dan toch tot stand gekomen
was — schrijfgerei, postpapier en omslag — dankte ze de zoveel oudere, welwillende hospita, die zich naar vermogen had afgesloofd, bevallig glimlachend met een speels: moet
ik je zeggen, Gerardine, je hebt een slechte pen, slecht papier en slechte inkt.' Je had moeten zien, hoe ze dat zei!
Ik had gepoogd om in woorden te brengen hoe ik tante Binke had meegemaakt, in
werkelijkheid gezien. Oom Jules ging op in mijn vertelling. Zijn ogen glansden. `Verder,
verder,' drong hij aan. Tat is het oude Limburg. Ik ben er weer terug. Het leeft opnieuw
voor me. Verder. Ik leef het met je mee.'
Hij wilde natuurlijk dan ook weten hoe ik, jong studentje, Binke's zuster gezien had,
een beetje vanouds het pronkstuk van de familie, tante Gerardine. Zij was oud geworden
zonder gehuwd te zijn geweest. Waar zij haar weidse naam aan te danken heeft gehad, is
mij onbekend gebleven. Haar neven, mijn vader en zijn broers, die grote guiten geweest
zijn in hun jeugd, in het vlegelachtige 'genre', vonden als jongens die naam toch wel wat
raar. Hij was te deftig naar hun smack en dreef tot grapjes. Hij was te lang. En zo reduceerden ze die al gauw tot `Gardien' Maar `gardien' was in 't Hollands `gordijn'. En nu
was 'tante Gardien' toch weer wat erg burgerlijk voor zulk een deftige geschapenheid als
de bejaarde dame er eentje was. En ze vertaalden het in 'Ma tante rideau'.
Ik herinnerde me Gerardine als een stijlvolle verschijning van haar tijd, een `douairiere' zou je gezegd hebben, die haar jaren rentenierend heeft doorgebracht als kostdame bij
zusters. Haar kamer zag uit op een stille straat, waarlangs ik, kleine peuter met mijn
broertje aan de hand, dagelijks voorbijging, op weg naar de bewaarschool. 's Namiddags
stond tante er ons dan dikwijls op te wachten bij het open raam: ze had het nagerecht van
haar middageten voor ons beiden bewaard. Mijn moeder had er zich over geergerd: `Mijn
kinderen krijgen thuis in overvloed wat ze nodig hebben; ze komen niets tekort.' Daarbij
dacht ikzelfdan ook wel 's: Tat gekke mens, waarom ze het puddinkje zelfniet eet?' Maar
later heb ik begrepen, hoe kinderen soms harteloos kunnen zijn. En zo is tante Rideau vertederd in mijn herinnering levend gebleven.3
Toen zij geleidelijk de oudste van de kostdames in het klooster was geworden, liet zij
zich daarop toch wel iets voorstaan. Kleine hebbelijkheidjes die ons geamuseerd deden
glimlachen. Op zaterdagochtend, om maar iets te zeggen, wilde ze geen bezoek, ook van
geen eigen mensen. De werkzuster had dan haar kamer gedaan, en nu moest het linoleum op de vloer kraakzindelijk blijven tot de avond. Wie aanklopte, kwam niet verder dan
de dorpel. Ze ontving dan in de open deur. Men mocht proberen verder te komen. Vergeefs. En glunderend liet men zich afschepen. Gevoel van eigenwaarde liet de oude dame
niet toe het onnozele grapje te doorzien.
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Thuis kregen we regelmatig bezoek van tante, wanneer er weer 's een deftig huwelijk plaatsgreep met een bruid in het wit. Daar wij op de markt woonden, keken we van
de bovenvensters recht op de trappen van het stadhuis; en tante kwam om het tafereel te
beleven. Zij wist geestig te zijn en pit was haar dan ook niet ontzegd. Zodra na afloop de
koetsen weer wegrolden en Gerardien opstond om weer been te gaan, liet ze nooit na om,
de wijsvinger in de hoogte, als met profetische stem te betogen: `Ja, ja, kindertjes, maintenant la comedie est finie et le drame commence.' 4
Hoe ze schroomvol tegen het einde en als met gemeten pasjes trippelde door de kloostertuin, met de bros ivoren vingers van de linkerhand, in mitaines, heel luchtigjes van
voren haar rok van zwart moire ophoudend, die tot de voeten afhing, het grijze haar gedekt met een licht tooisel van zwarte guipure! Een omvangrijke broche, liefst een miniatuur op Frans porselein, bezegelde de gesloten halskraag. Het teer figuur steunde met de
rechterhand op de kruk van een zwart satijnen en-tout-cas, parasol die ook tot paraplu
kon dienen.5
En zo leek ze wel een levend sieraad van de kloostertuin, waar de grote gele zonnebloemen haar zwijgend naoogden. Naast tante Binke, die alles had van een plezierige
`gavroche', deed Gerardine je denken aan een statige kasteelbewoonster van de 'Belle
Epoque'. 6
`En die twee waren zusters,' meesmuilde oom Jules, die met zijn herinneringen terug
was in Limburg en zijn kinderjaren. 'Ik zie ze voor me. Maar die derde van het viertal,'
neuriede hij in gedachte, `je grootmoeder '
'0, die zure pruim,' ontviel het me. 'Nee, niemand mocht haar. Zij had 'n nurkse geaardheid, leek doorlopend onvoldaan, ontevreden. Had zij een kritische card? Geen
kwinkslag had daar burgerrecht. Men hoorde nooit een warm woord van haar. Toen ik als
kleine peuzel 'n keer op haar schoot met haar kersen at en zij zei: "slik geen kersenpitjes
af", en ik daarop "waarom niet, grootmoeder?", waarop zij weer "dan krijg je een dikke
buik", waarop toen ik: "dan heb je veel kersenpitjes afgeslikt, grootmoeder", had het kind
haar beledigd.7 Mijn moeder ontweek haar, bijna bevreesd. Ik heb haar nooit zien lachen.
Voelde zij zich misschien niet genoeg in tel? Grootvader moet broodgoed geweest zijn;
maar die heb ik niet meer gekend. Toen mijn vader al zelfstandig werkte, moest hij van
haar het verwijt slikken dat hij te veel brieven naar de postbus bracht, te veel postzegels
verbruikte. Om de kartetsen te sparen, zou ze een veldslag verloren hebben. Zij was krenterig en benepen, met haar zure mond en bleke lippen. Net iets voor haar om, boete doende naar de Kollenberg te tijgen, blootsvoets, met ongekookte erwten in haar laarzen. 8 Of
dat middeltje toen gebaat heeft, hebben we nooit vernomen.'
Oom Jules grijnsde. Ze was voor hem geen tweede moeder geweest, zo min als een
lieve 'bonne maman' voor mij, maar wat weten we nog van de achtergronden van die ons
nu zo vreemde mensen van die voortijd. zei oom, 'ik luister. Laat Limburg voor me
leven.' En hij stopte een verse pijp. En toen moest dan ook van de vierde zuster verteld:
`Haar naam is me ontgaan. Geen wonder. We kwamen er niet aan huffs. Haar man, de eerste medicus van ons stadje, een engel van goedheid, was door iedereen vereerd en bemind
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geweest. Bij zijn begrafenis brandden dan ook de met rouwfloers omgeven straatlantaarns langs heel de weg die de lijkstoet volgde: hetgeen op de jongen die ik toen was een
geweldige indruk gemaakt heeft. 9 Zijn vrouw daarentegen werd door iedereen geschuwd
als een gevaarlijke klappei, die heel de dag voor het raam van haar woning zat en kwaad
sprak van wie ze maar zag. Ome dokter bezocht ons regelmatig; mijn moeder ging nooit
voorbij waar hij woonde.
Wat een vreemd stel van mensen bij elkaar, dit vrouwelijk klaverblad van vier. En als
je daarbij dan nog denkt aan de enige broer die deze vier vrouwen gehad hebben.'
`Oom Anton,' bedoel je? En ik proestte het uit. De `nonk' (mon oncle), de viezerd,
met die eeuwige druppel aan zijn te lange neus.
Oom Jules was van oordeel dat je Antons levensverhaal schrijven kon met louter nullen. Op zijn grafsteen had men de woorden moeten aanbrengen: `Mijn Heer en mijn God,
wat ben ik op deze aarde komen doen?' Hij leek onwijs, maar was niet helemaal dom.
Alleen wanneer het om de centen ging, leek Anton geen complete minus habens.' 9 Eenmaal
dat hij, jong zijnde, de zoetheid geproefd had van het dolce far niente, heeft hij verder in
het leven niets meer uitgevoerd. Hij had kopeken. Het moet een politieke berekening geweest zijn in de aanvang, om zijn verschraalde hersens onder de korenmaat te houden:
door de naIeveling te spelen, kon het bedorven enig zoontje dus gemakkelijker de luilak
uithangen. Maar zijn gezond verstand is per slot daarbij om zeep gegaan. Hij beveiligde
zijn erfgoed door er bovenop te gaan zitten. Hij had niet eens de geslepenheid om zijn
`fourberie' te verbergen." Hij was een leperd zonder schalksheid, een stuk uitgedroogd
fruit. Hij moet wel harteloos geweest zijn, daar niemand hem ooit gezocht heeft. Er was
geen praten met hem. Hij was te dood om tot mikpunt te dienen van enige spotternij.
Daar hij in zijn jeugd wel snugger genoeg geweest was om niet in zeven sloten tegelijk te
lopen, had men hem 'n keer in de trein gezet voor een logeerpartijtje bij zijn zuster in
Parijs. Onderweg had hij gezelschap gevonden aan iemand die, `och arme', ook al naar
den vreemde trok. Het meest indruk hadden de Parijse kinderen op hem gemaakt, daar
die, hoe klein dan ook, 'Frans spraken als water, en van hun geboorte af'.
1k had Anton meegemaakt in zijn latere jaren. Toen de oude sukkelaar begon te verslijten, had een ongehuwde neef hem opgenomen in zijn woning te Sittard, waarschijnlijk
speculerend op het fortuin van de nonk, vervelende sta-in-de-weg, die krantenlezend de
winter doorbracht achter de kachel en 's zomers op een bank zat in de tuin. Uit de krant
knipte hij louter vierkantjes om daar snippers van te vouwen tot het aansteken van de petroleumlamp, of bestemd tot met duim en vinger zacht gewreven servetjes voor de wc.
Zuinigheid met vlijt. Toen de huishoudster er 'n keer een boterham voor mij bestrooide
met suiker, beet hij me woedend toe: 'Met jou zullen ze later nog last krijgen.' Hij rookte
niet en dronk niet. Hij zat er alleen maar. Tot etenstijd toe was hij gewoon als uitgeblazen.
Dan kwam hij in beweging. De soep werd altijd te laat opgediend. Men bemerkte hem ook
plotseling, wanneer hij aan het grommen ging in een ooze bui. Overigens kleefde hij aan
de zit van zijn leunstoel, slapend of niet slapend, dat wist je nooit. Voor de rest van de tijd
was hij een uitgeknepen mossel, fossiel in wording. Hij bestond als niet bestaande. Zat hij
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de huishoudster wel 's heel erg in de weg, dan was het voldoende dat ze tegen Anton zei:
`Neer, ik zag dat die van de belasting weer hun rondgang maken,' of ook: 'de heren van de
armenzorg,' en hij verdween naar zijn slaapkamer achter slot en grendel.
Toen de dood eindelijk zijn levenskaars uitblies, was daarmee verder ook alles met
hem uitgedoofd en afgelopen. Met een zucht van verlichting werd zijn versleten leunstoel
naar de zolder gebracht. En basta. Wellicht is niemand na zijn overlijden ooit zo dood geweest als nonk Anton. Zoals oom Jules het had uitgedrukt: Wat was hij op deze aarde dan
wel komen doen?
Praten met mijn olijke oom Jules was als een bladeren in een heel oud prentenboek
vol bonte belevenissen. Dan was het je, alsof er een film werd afgedraaid van heel lang
terug. Zijn jonge jaren leefden als in beeldwerk en figuren met hem mee en je zag ze zoals
je hem zelfzag. Hij leefde als in louter herinneringen wanneer ik bij hem was: een verlangend turen naar het verleden dat heropleefde, nu hij auditorium had in mij, dat antwoord
gaf en meegenoot. En duidelijk verried zich daarin zijn verzwegen heimwee. Niettemin
had hij een scherpe blik voor het hem omringende en leefde hij tevens met de dingen mee
van vandaag. Hij bezat een aangename, milde humor waardoor hij onderhoudend was en
aantrok. Hij hield van gezelschap, van mensen om hem heen, ook omdat hij ze vermakelijk vond om hun eigenaardigheden, zijn collega's niet in het minst. Hij had een veel te
goede aard om kwaad te denken. Er was geen kwaad; er was alleen maar grappigheid. Er
was de comedie humaine, met haar originelen, haar singulieren, haar typen, haar eenvoudigen en haar opgeblazenen, haar rakkers en haar slimmerds, heel die menselijke poppenkast met al zijn tinten en verscheidenheden, hun bedenksels, hun gekonkel en waanwijsheid, hun preutsheid en hun ongevaarlijke bedriegerijtjes, alleen maar amusant. Heel
dit gekriel van menselijke wezens scheen daar maar rond te tollen om hem te plezieren.
Lachen houdt een mens gezond; en er moest dan toch ergens om gelachen worden. Een
bont carnaval van louter onschuldige vermakelijkheid, je eigen verwanten op de eerste
plaats: heel dat echte, grappige, oude Limburg, dat Limburg-van-ouds dat heengaat.
Hij vond mij altijd weer heerlijk opgekikkerd door zijn grappen en kolderverhalen en
ik diende hem zo mogelijk van repliek. Wat 'n types toch in zo'n ouderwets, belegen
stadje met z'n gezapig allure.'
`Denk niet dat ze er minder op worden in onze tijd,' meende hij. 'De types van nil, de
schildersmodellen van vandaag, zijn wij.'
En in onze praat-uren kwamen telkens weer nieuwe figuren op de voorgrond dringen, stadgenoten die we beiden kenden met de luimigheden van hun oorspronkelijkheid,
een aldoor wisselend marionettenspel waaraan we, hij en ik, ons tegoed deden in een
milde schemerschijn van herinnering en fantasie.
Daar kregen we dan mijn tante Colette in het vizier, die voor mij iets exotisch had,
daar ze afkomstig was van gene zijde van de Maas: geen Walin maar een BelgischLimburgse van het stadje Maaseik, waarvan (volgens Sittard) de vier uitersten waren: kaal,
lui, lekker en hovaardig. Colette was de vrouw van een van vaders jongere broers. Mijn
moeder wist geen raad met deze vreemdsoortige schoonzuster, tegenvoeters als zij waren.
12
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Colette was altijd ergens over in de weer. Altijd had zij ergens iets laten liggen, iets vergeten, iets verwaarloosd, iets niet verstaan, en als ze weer eens naar Amsterdam toog, naar
familie die we daar later kregen en waar de gegoeden bij voorkeur in het zwart gingen,
kwam ze er aanzetten in een kanariegeel toilet en een hoed vol wuivende veren onder een
open zeegroene parasol. Zoals dat paste bij haar exotische opschik, was er altijd een wild
lawaai van woorden om haar heen, Vlaams gemengd met Franse uitbundigheid. Dit had
ze gedaan 'a tout rompre', daar was ze `ventre a terre' heengerend.i3 Ze deed denken aan
circusvolk. De lorgnet op haar boezem bevestigd, schudde van geweld, haar 'face-a-main'
legde ze niet uit handen, de waaier die ze aan een ketting langs haar heupen meedroeg,
klapperde liefst als in storm.' 4 De jonge kinderen van mijn oom moesten met haar mee,
de straat op, om tante — al spoedig had zij er tante Cotelette geheten — iets van de stad te
laten zien. En ze kreeg het er gauw te kwaad, daar ze voor de chic op te nauwsluitend
schoeisel liep. Dan stoof men een patisserie binnen, waar ze vroeg om `patekes als daar in
de vitrine', waarbij de winkeljuffrouw, als in de maling genomen, haar verbijsterd aangaapte.' 5 Kortom een bonte kaketoe die de winkel in opschudding bracht.
De zilveren bruiloft van dit paar, waarbij niet alleen oom Jules aanzat, maar ook de
Luikse bisschop als ver familielid, is iets als een bonte klucht geweest.i° Het begon met
ruzie onder de mannen om een hond, die ook het lekkerste niet zou beroeren wanneer
hem dit werd aangereikt met de linkerhand; maar de hond deed het toch. Toen kreeg een
echtgenoot herrie met zijn vrouw, omdat hij deze in haar feestjapon `zo naakt' niet aan
tafel wilde zien. De feesteling zelf weigerde bij het naar kerk gaan voor deze gelegenheid
zijn hoge hoed op te zetten, en daarna werd Colette zelf ook nog afgekanseld, omdat zij
verscheen in een buitensporig toilet van zilveren zijde, om voor haar gasten aan tafel de
juwelen-aria' uit de Faust te zingen.i7 `Ongehoorde verkwistingen! Dat betaal ik niet!'
Maar, och arme, waar was Colette in al haar onschuld naast onze tante Fanny, dochter van ome dokter, de Sittardse medicus, begraven met omfloerste straatlantaarns. Fanny
was een authentisch sieraad van onze Maasgouw. Men moet zich destijds afgevraagd hebben, hoe een vrouw dan toch wel zo lelijk kon zijn. Niettemin heeft ze ondanks alles wel
een man gehad, een pierewaaier, en een zoon priester. Maar de vader is er spoedig tussenuit geknepen en verdwenen naar Amerika. Toen vader in een onbewaakt ogenblik vernam
dat onze huisknecht haar 'de duizendschoon' heette, proestte hij het uit, zo geestig vond
hij die bewoording.
Fanny heeft het leven doorgebracht samen met haar priesterzoon. Spotters beweerden dat ze samen pastoor en kapelaan geweest zijn. Wij biechten niet,' zou Fanny gezegd
hebben als het zoonlief niet gelegen kwam. Zij zou het aanvaard hebben als een compliment, wanneer het haar ter ore was gekomen dat men haar in het bisdom de vijfde poot
genoemd had van de Heilige Stoel. Maar de bisschop was haar tegenstander omdat die
haar zoon geen betere pastoorsplaatsen gaf: 'de beste prediker van heel Limburg'.' 8 Als
volbloed Limburgse stond zij op goede voet met Onze-Lieve-Heer en kon zij op haar manier de kwezel uithangen. In gezelschap van haar zoon maakte zij grote vakantiereizen,
maar dan met vrome doeleinden. Zij verkende Rome, Santiago de Compostela en Jeru-
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zalem. Uit Palestina kwam zij terug als 'Dame du Saint Sepulchre', te Rome had Leo XIII
tot haar gezegd: `Continuez a faire du bien, madame." 9 Dat was zoiets geweest als een
soort zaligverklaring. Maar dan diende ze ook door haar heilige patronen verhoord te
worden. Wanneer Sint Antonius van Padua er niet vlug genoeg bij was met zijn hulp, zette
ze zijn pleisteren beeld voor straf op het platte dak van de achterkeuken in de regen.
Hun pastorie was een vreemde keet. Daar kon je, naast een verzameling van relieken
achter glas, ook een collectie uurwerken bewonderen, die alle gelijk in gang gehouden
werden en op hun tijd sloegen, elk naar willekeur. Daar werd in betrekkelijk goede verstandhouding geleefd. Stak heerzoon ter verstrooiing een pijp op, mama griste naar een
sigaar en liefst van zwaar kaliber. Met hoeveel anderen leefde Fanny niet op voet van oorlog. Iedereen was erop uit om haar te bedotten, Monseigneur incluis, en dan de notaris
die haar fortuin beheerde en haar dus bedotte. Nu en dan streek ze bij mijn vader neer, die
haar neefwas, en wel om raad te vragen, — raad die ze toch niet van plan was op te volgen.
Ze kwam dan om wat men in Limburg heet 'zich 's te kunnen loslaten'. Een werkelijke behoefte om uit te razen zonder veel tegenspraak. Ze kwam, een ouderwetse karabies torsend en een paraplu, als in een wolk van oorlog; en men mocht bliksem en hagelslag verwachten. Mijn moeder sloeg de schrik om het hart. Bij de felle grijns waarmee Fanny van
leer trok, kwam een verbijsterend gebit te voorschijn om haar betogen te bekrachtigen.
Haar vuisten ploften op het tafelvalk en moeder beefde voor haar glazen. Wij kinderen
werden dan naar de veilige keuken verwezen. Als gymnasiast mocht ik dergelijke taferelen later wel beleven. Dan zag ik in mijn groeiend mythologisch besef een van de wraakgodinnen in actie, of een furie in levenden lijve. En de duizendschoon veranderde in een
verbolgen Hera, die een schuldige Zeus vervaarlijk te lijf ging, of ook: veranderde van
geestelijke roos in toorn van David."
Maar toch was het niet altijd schroot en hagel. Soms veroorloofde Fanny zich wel 's
een artistiek intermezzo. Dat was dan alsof zij zegevierend uit een veldslag te voorschijn
trad. Als uitdagend vloog ze op mijn arme Ibach los, om fortissimo de grote aria uit Robert
le Diable ten beste te geven: 'Robert, Robert, toi que j'aime'." Meld en knecht kwamen om
een hoek van de deur gluren en hielden moeizaam hun lachen in.
Arme Fanny, arme geteisterde, met al haar duiten. Ik heb haar zien zingen met vervaarlijk mombakkes, zien schuimbekken om er bang van te worden, heb haar zien roken
en uit wijnglazen cognac drinken. 'Van welke boze geest mag ze bezeten zijn geweest?'
vroeg moeder zich af. En oom Jules kon zich niet voorstellen dat ze de nodige rust zou gevonden hebben in haar zerk. In haar heeft Limburg, dat ik met Italie in verband breng,
zonder twijfel zijn Vesuvius gehad.
Wandelend door veld en bos, hadden mijn ouders mij ingeleid en gebracht tot de natuur; nu met oom Jules begon ik eigenlijk eerst voorgoed ons stadje te zien, het stadje met
zijn verleden, zijn mensen, zijn lokale kleur; kleinsteeds natuurlijk, kleinburgerlijk, maar
ook weer breed als dat moest, goedhartig en gemoedelijk. De Limburger kan wat, als hij
wil. Zie maar hoe dat kleine Venray zijn schapen verkocht tot in Kiev en in Polen.22 Terwijl
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ze er te Amsterdam onwennig bleven, gingen Limburgers naar Parijs als naar een andere
kamer in eigen huis. En toch was het ook soms alsof ze zich voor groothandel te klein
voelden. Ze kenden geen schepen op de Maas, geen bruggen eroverheen: niet voor 1865
reed er een trein van Maastricht naar Venlo.
Maar je moet nu eenmaal niet overdrijven, meenden ze. Ook het goede niet. Goed
naar de kerk en goed naar de dans, want Onze-Lieve-Heer is geen krententeller en geen
boeman. Ging hij te Kanadn niet zelf naar de bruiloft? Het suikergoed is niet voor ezels,
zeggen de Italianen. En zo hangt er iets van Italiè over Sittard heen. Het zou volkomen
iets van Sittard geweest zijn, zoals te Florence een straatveger zei, doelend op een voorbijgaande, bijzonder buikige Feldwebel: `Als die een wind laat in een zak meel, hebben we
hier te Firenze een week lang zonsverduistering.'
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`Oom Jules': Mathias Joseph Julius Beckers werd geboren te Sittard op 4 juni 1858 en
overleed te Chaudfontaine op 4 augustus 1929. Hij was een goed student en doorliep
probleemloos het gymnasium van het Sittardse jezdietencollege (1872-1878). Omdat
zijn ouders naar Parijs verhuisd waren, werd tante Gerardien Beijsens uit de
Limbrichterstraat zijn `verzorger'. Vanaf de derde klas gymnasium werd hij intern.
(Zie Arch. JezuIeten: AAS: nr. 38: rapporten) Hij vervolgde zijn studie met de cursus
filosofie aan het kleinseminarie te Sint-Truiden en de theologie aan het grootseminarie te Luik, waar hij op 22 december 1883 tot priester werd gewijd. Oom Jules was een
rechte neefvan Felix' vader. Hij had twee zussen: Maria Jacobina Wilhelmina Beckers
(Sittard 1850) en Maria Beckers (1861), wier `schitterend huwelijk' wel in de ambiance
van de Franse hoofdstad gevierd zal zijn.
In dit hoofdstuk worden verder ten tonele gevoerd:
—De ouders van oom Jules: Joannes Jacobus Hubertus Beckers, geboren te Sittard in
1826, koopman van beroep, en Wilhelmine Jacobine (Sabine) Beijsens, geboren te
Sittard in 1823. Ze vestigden zich wior of in 1872 in Parijs (39 rue des Acacias, aux
Thermes, Paris).
—Sabine (`tante Binke') had drie zussen en een broer:
—haar jongere, ongehuwd gebleven zus Johanna Gerardina (`Gardien') Beijsens,
geboren te Sittard in 1821. Felix heeft haar gekend als kostdame in het klooster van
de Zusters van Liefde in de Plakstraat; een actieve vrouw, die in de Plakstraat meehielp
in de verpleging en vOOr die tijd winkelierster geweest was;
—Sabines oudere zus Catharina Judith Beijsens, geboren in Sittard in 1819 en daar in
1843 getrouwd met Jean Rene Napoleon Rutten; Felix' grootmoeder dus;
— de oudste zus Catharina Eliza Lambertina Beijsens, geboren te Sittard in 1812 en
daar in 1837 gehuwd met de arts Mathis Joseph Kribs, geboren te Keulen in 1805.
— De dochter van het echtpaar Kribs-Beijsens was Francisca Josephina (Fanny) Kribs,
geboren te Sittard in 1839 en gestorven te Ohe en Laak in 1923. Ze was in 1862 getrouwd met Theodor Alphons Julius Ferdinand Dullye, die zijn vrouw al spoedig
verliet en naar Amerika verdween. Fanny bracht haar verdere leven door bij haar
priesterzoon Hermanus Josephus Dullye, geboren te Heinsberg in 1863 en overleden
in 1936 te Ohe en Laak, waar hij vanaf 1919 pastoor was;
Zoals gezegd hadden de gezusters Beijsens (Sabine, Gerardine, Catharina Judith en
Catharina Eliza Lambertina) nog een broer: Joseph Anton Beijsens (`nonk Anton'),
geboren te Sittard in 1820, die na zijn verscheiden door niemand gemist werd.
Tenslotte verhaalt Felix Rutten over 'tante Colette' (Collette Slegten) uit Maaseik.
Ze werd geboren te Kaulille, gemeente Bocholt, in 186o en trouwde in 1883 met
bierbrouwer Frans Xavier Rutten (Sittard 1851- Neerpelt 1918), een jongere broer
van Felix' vader.
Het citaat is niet van Willem Bilderdijk (1756-1831), maar afkomstig uit het gedicht
`Aan eenen verrader des vaderlands' van Jacobus Bellamy (1757-1786). De eerste
regels daarvan luiden: "t Was nacht, toen u uw moeder baarde, I Een nacht, zoo

[102]

[ FELIX RUTTEN TERUGELIK

zwart als immer was; / Een heer van helsche geesten waarde, I 't Gevogelt liet een
naar gekras, J Door 't aaklig woud, tot driemaal, hooren; I De zee werd woedend,
klotste en sloeg, I Dat zelfs, tot in de hemelkoren, 1 Den englen schrik in 't harte
oeg!'
3
Over Binke en Gardien vertelt Felix Rutten op rijm in: Oet awd Zitterd, 30
(‘Tantes van mie' Vaader').
4 Felix Rutten wijdde aan dit gebeuren een aardig gedicht: Wies weurd'
(zie: Doe bleefs in mich, 63; Oct awd Zitterd, 31)
5
mitaines: handschoenen zonder vingers ; moire: gevlamde zijde; guipure:
reliefkantwerk.
6gavroche: straatjongen; Belle Epoque: beginjaren van de twintigste eeuw.
7
Ook in: Oct awd Zitterd, 28 (`Bonne-mama').
8
Zie: Jo Kreukels, in: Bedevaartplaatsen in Nederland III (Sittard, Rosa van Lima)
891-892 (`De voetvallen en de Hof van Olijven').
9
'de eerste medicus van ons stadje': Felix Rutten bedoelt: de hoogst geachte medicus
van ons stadje. Over de begrafenis van dokter Kribs, die op 18 september 1890 plaatsvond, schreef de De Katholieke Limburger van 24 mei 189o: 'Van het sterfhuis bewoog
zich omstreeks io uur een onafzienbare stoet over de Oude Markt door de
Limbrichterstraat naar de Parochiekerk, in zwaar
rouwfloers gehuld. In de kerk was geen hoekje ledig. Na de H. Diensten gaven alien
aan den dierbaren overledene het laatste eergeleide. De weeskinderen uit
het gesticht der Eerwaarde
Zusters van Liefde, alien in eenvoudige, maar nette en keurige
kleedij, openden den stoet.
Hun volgden de studenten
van het Gymnasium met de
Eerwaarde Heeren
Professoren, de Xaveriusvereeniging met de fanfaren, een breede schaar priesters in rochette, vele burgers
en notabelen van heinde en
verre. De lijkbaar was letterlijk
met rouwkransen bedekt; andere werden in den stoet gedragen.'
Zie ook: Dunckel Pothast, Furze
Chronik von Sittard, 101; A.H. Simonis,
in: Sittard, historic en gestalte, 485-486.
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rr minus habens: minkukel, achterlijk persoon.
rr fourberie: arglist, gluiperigheid.
12
rr
Ook in: Oet awd Zitterd, 51 (`I\TOnk Antoon').

13 a tout rompre: stormachtig, met groot enthousiasme.
ventre a terre: heel hard (lett. met de buik op de grond).
rr ace-a-main: handbril.
rr pateeke (Vlaams): gebakje.
.5
rr `de Luikse bisschop': mgr. Martinus Rutten, zie: II, noot 2.
rr
Juwelen-aria (All! je ris me voir si belle en ce miroir : 0, ik lach bij het zien van mijn
schoonheid in deze spiegel) uit Faust (1859) van Charles Gounod (1818-1893).
rr
i 8 Hermanus Josephus Dullye, die het gymnasium had gevolgd aan het Sittardse
jezdietencollege, was wior zijn pastoorschap in Ohe en Laak twaalfjaar pastoor
geweest te Eijs (1907-1919). Bisschoppen van Roermond in die periode waren mgr.
J.H. Drehmanns (1900-1913) en mgr. L. Schrijnen (1914-1932). Zie ook: Dunckel —
Pothast, Kurze Chronik von Sittard, 95.
rr
.9 'Dame du Saint Sepulchre': Van de Ridderorde van het H. Graf te Jeruzalem konden
vanaf 1868 ook vrouwen lid zijn. Zie: Lexikonfiir Theologie and Kirche V (Freiburg in Br.
196o) 123. De rouwbriefvan Fanny, die op 26 augustus 1923 te Ohe en Laak stierf,
zegt dat ze tegiftigd (was) met het gouden Eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice en van
het H. Graf te Jeruzalem. Eeredame van de Baziliek van Loreto'. Zie: SASG, coll. FR,
inv. nr. 795.
Continuez afaire du bien: Ga door met weldoen.
rr
2° Oudheid en bijbel leverden Felix Rutten het materiaal voor het schilderen van Fanny's
overtrokken uitingen van boosheid: de moedergodin Hera, de oppergod Zeus, de
roos als zinnebeeld van liefde, en de wraak van koning David op de Amalekieten
(1 Samuel 20).
rr
De opera Robert le Diable werd in 1831 geschreven door Giacomo Meyerbeer, ps. van
Jakob Liebmann Beer (1791-1864), een Duitser die zich 1826 in Parijs gevestigd had
en daar de 'grand opera' tot een ware cultus maakte.
rrOver de Venrayse schapenhandel, zie: G.J.M. Verlinden, De geschiedenis van de Venrayse
Schaapscompagnieen (Venray 2000), C.E.P.M. Raedts, Aantekeningen en overpeinzingen van
'n afstammeling van een der Schaapsknikkers' (Heerlen 1953).
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OUD SITTARD

Met Venlo dat bij elke feestelijke gelegenheid zijn reuzen dansen laat, Valuas en Guntrud,
de stichters van de stad, heeft het oude, eigenlijke Sittard dit gemeen, dat beide stadjes
van plezier zijn. Sittard, in dat toch al zo vrolijk Limburg, was als een eiland van schallende snaaksheid. Standsverschil gaf er geen doorslag, als er maar niets hinderlijks Hollands
bij was. Het lol-stadje heeft ook nil de zelfbewuste hoogheid niet van Maastricht, dat de
ster draagt in zijn wapen, noch heeft het last van de aristocratische bevliegingen waaraan
de leliestad Roermond onderhevig is. Sittard kenmerkte zich, en niet ongevreesd, door
zijn `laammaekers', de plaaggeesten, geniepige kwelgeesten, die je voor de mal houden
waar je bij staat, zonder het te merken wanneer er met je `gevaren' worth; alle omstanders
springen bij in sarrende eensgezindheid, als een blode bloed onnozelweg zich verstrikt in
hun netten.' Maar hoe ze er elkaar straks dan ook weer dwarszitten, tegenwerken, de sarrende `vreigelaars', die je lelijk de pap verzouten kunnen! Dat zijn die kwade elementen
die het altijd weer anders willen, altijd weer beter weten. Doch zo blijf je aan de gang,
komt er geen einde aan het gepraat en zet je een drama om in een komedie. Vermakelijk,
in hun beste stemmingen, als ze weer glimlachend met elkaar omgaan, elkaar vlooien afvangen, op geestige wijze 'n vriend te kakken zetten. Jean-qui-rit heeft er in het einde toch
altijd weer gelijk.2 Denk niet dat ze er een blad voor de mond nemen. De Pappegey, het vastenavondsblad in dialect opgesteld, is de spiegel van hun vrijmoedigheid; en onbewimpeld blijven ze er het gootwater dat langs hun huizen stroomt, de naam geven van de
Keutelbeek.
Waarom lacht Limburg al, wanneer er maar sprake is van Sittard? Omdat men daarbij
aan grappen denkt, aan poetsen bakken en spitsvondigheden. Van Sittard is altijd iets origineels te vervvachten, een kwinkslag, een lacheding, een zotternij, en zijn grootste hoogtij is dus zijn vastenavond met zijn humoristische optocht, als Prins Carnaval er koning
kraait. Zijn kroon de narrenkap, zijn scepter de mirliton, zijn grondwet de lol, zijn vogel
fenix de papegaai, zijn groot symbool de nonnenvot.3 Maar niet alleen dat, eer de vasten
aanvangt met Aswoensdag, heel Sittard een narrenschip lijkt, de zotskap is er doorlopend
in tel en aanzien. Anekdoten, dwaasheden, kolder altijd weer: als kleurige paddestoelen
schiet dat alles steeds omhoog. En Sittard houdt niet op te ginnegappen en te lachen.
`Diese lachselige Stadt, dieses stete Kind!' zoals Federer dat van Florence gezegd heeft. 4
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Maar toen telde dat oude, echte Sittard nog maar 5.000 inwoners.
`Vertel, vertel,' maant oom Jules weer gretig.
IJselijk, wat Lena overkwam bij strenge winterkoude, toen ze haar goudvisjes betrachtte in het aquarium; en medelijdend hield ze er de dampende waterketel boven; 's
anderendaags was alles dood.5 — Anders meewarige Fing, toen de Keutelbeek, overstromend, haar varkenstal bedreigde. Die lieve, kleine biggetjes, zoals zij er uitzagen, rozig en
blank; Fing nam ze in haar bed met zich mede.— Wat zeg je van dat simpel moedertje dat
meende: Als elk van ons zich zelf had moeten maken, zou daar niemand nog mee klaar
zijn.' — En die niet meer jeugdige in haar deftige winkel. Ze stond te stoffen in het woonvertrek, toen de winkelschel rammelde. `Gauw, gauw, klanten.' En in haar zenuwachtigheid laat ze de kostbare vaas vallen, die ze juist in haar handen hield. Een klein ventje:
`Joffer, asjeblieft voor een cent spelden.' Maar het oudje: `Spitsboef, krijg de krets!' 6 — De
zoon van Martinke, die volhield dat hij 'n vrouw was. De politie verbood hem rokken te
dragen; toen omgordde hij zich met een voorschoot die de grond raakte. — Trijntje had
haar Kobus op 'n keer verwisseld met een stads heertje. Wat moet ik horen, Trijn?"Och,
mevrouw, wie altijd zuurkool eet, wil ook wel 's een groen blaadje.' — Mijnheer zo-en-zo
had in zijn tuin een bakoven laten bouwen. Veertien dagen later moest de pleisterbaas er
opnieuw been: de bakoven had het begeven. wat wilt ge,' zei de metselaar, `niets op
deze wereld is eeuwig.' — De blu fj an horlogemaker, die `een wagon secondewijzertjes' zou
ingeslagen hebben, maakte zich onsterfelijk door deze grootspraak. — De slager, gevraagd
om kwaliteitsvlees uit de bil van de koe: `Denkt je mevrouw wellicht, dat 'n koe niets anders dan billen heeft?' — En zó kun je er aan de gang blijven.
Toenamen bestonden er vanzelfsprekend in overvloed. Die waren gegeven zonder
boze bijbedoelingen, vaak zo oud, van vader op zoon, dat men niet meer wist waar ze vandaan gekomen waren; en aan dit alles gaf het dialect steeds zijn smalige tint. `Vliegenvanger' heette een slungel die schokschouderend been zwierde; 'het veugelke' trippelde
rond als met sprongetjes; 'de tirvel' werd gekenmerkt door zijn bewegelijke bedrijvigheid;
een zwaarlijvige, met een hoofd zo rood `alsofhij de hel had aangeblazen', werd 'de vuurtoren' genoemd; een die zich gaarne bediende van stadhuiswoorden was 'het poeetje'; de
heren K., deftig en rijk en daarom steeds in het zwart, heetten, ook om hun wankele
benen, 'de kakkerlakken' of `de sjwaobe'; een dame die zich bewoog met afgemeten pasjes, was 'de juffrouw op wieltjes'; een die uit Aken zijde gesmokkeld had, om haar lijf gewikkeld, was 'de satijnen taille'; een die een zwarte mantel gedragen had met witte biezen, bleef ten eeuwigen dage `mevrouw Allerzielen'.7
`Eggetand' en `blikken neus' waren straattypen van laag allooi, die de grappigheid
van het stadsbeeld verhoogden, wanneer zij zich met hun rommelkraam op de markt
neerlieten. 8 Doch er waren er ook van hoger stand zoals Gilliam, om zijn vroomheid 'het
geestelijk vat' genoemd en gedecoreerd door het Vaticaan, — de stadsbakker bij uitnemendheid, doch alleen maar voor bevoorrechte klanten. `Vader, of je een taart wil bakken
voor Antwoord: 'Nee!' Plechtig, met wit vest en goudbeknopte rotting, schreed hij
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door de stad, zijn glorie uitstralend naar alle windstreken: hij was zoeaaf geweest bij de
paus te Rome. Toen een hevige ruzie ontbrand was tussen een van zijn zusters en hun
buurman, kwam deze op de stoep voor hun huffs staan schreeuwen: `Helleveeg, je zult nog
de moeder worden van de antichrist.' 9
Maar dan Hari, bijgenaamd 'de olifant', een soort van heldenfiguur om al de kluchten
die hij vertoond heeft. Op kostschool was het al hiermee begonnen, dat hij 's zaterdags
voor het gemak weer altijd een fris hemd aantrok over al het vorige, zodat hij zienderogen
zwellend zijn bijnaam verdiend had. 'Hari,' riep z'n pa, wanneer hij te lang sliep, 'de morgenstond heeft goud in de mond.' Waarop zoonlief hem van antwoord diende: 'En de
middagstond heeft schiedammer in de mond.' Mijn vader was er getuige van geweest, hoe
Hari de grofste weddenschappen aanging. Hij zou een lampenglas opeten. Het glas werd
gemalen tot glinsterend gruis en dit gemengd in een struif van vierentwintig eieren. Zo
ook zou Hari, op 'n andere keer, een laars bier leegdrinken, waartoe een brigadier een van
zijn laarzen uittrok, die gevuld werd. En Hari dronk hem leeg.
Hari's huwelijk op latere leeftijd is een stadsgebeurtenis geweest, waarbij de helft van
de bevolking naar het station toog om het vertrek voor de bruidsreis bij te wonen. De toeleg was om daarbij de bruid terug te houden en de bruidegom alleen te laten vertrekken
Een stationschef, Hollander die niets van Limburg begreep, deed de grap mislukken.
Zo mocht toen ook het nachtkastje, als reisbenodigdheid door de menigte meegebracht,
niet mee.r°
Maar wellicht is er in het oude Sittard van de negentiger jaren nooit een feest gevierd
als de gouden bruiloft van een paar doodeenvoudige mensen op de Paardestraat, de markante figuur van de oude Koenen met z'n lange jas en rode zakdoek, gewezen arbeider,
die er z'n welverdiende rust genoot als allemansvriend." Heel de straat was versierd en
niet alleen bevlagd. Alles vol guirlandes en kransen. En 's avonds werd er een plankier
gdmproviseerd, waartoe de hele bevolking was uitgenodigd voor het `bal champétre' in
de openlucht, op straat."
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`Zo wil ik het horen,' riep oom Jules, 'thar herken ik mijn oude Sittard: is er weer 's
iets te vieren, dan trekken ze meteen van leer. Het feest om het feest, de jool om de jool.
Niet juist omdat het de oude Koenen betreft op de Paardestraat, nee: men haalt z'n hart
op aan de vreugde, aan de vermakelijkheid.'
Dat was het. Was de aanleiding er eenmaal, dan haalden alien juichend de nieuwe
vermakelijkheid in. Allen kenden elkaar in de kleine stad. Allen waren akkoord met elkaar
wanneer het om de pret ging. En mee kookte de ketel over. Het was nu eenmaal zo, dat
men zich op gezette tijden als het ware een beetje te buiten ging en toegaf aan z'n zuidelijk levensgevoel, z'n Limburgs instinct. En zo werd het leven geleefd als theater. Men wist
immers alles van elkaar, en zo kon dit schouwtoneel zijn levend verloop hebben zonder
geschreven tekst. De komedie werd eenvoudig geleefd; men leefde zijn rol. Het was de
kleine volksgemeenschap in haar mooiste tijd. De burgerij behoorde tot het stadje en zijn
straatstenen. De commedia dell'arte van de Italiaanse Barok in Limburgse travestie. Men
amuseerde zich onderling met elkaars capriolen en luimigheden. Tot die ellendige auto
kwam die ons het plaveisel ontnomen heeft, ons vreemdelingen gemaakt heeft in de eigen
heimat. En men had er geleefd, zo dicht op elkaar, alsof men er geleefd had met open
deur en venster, als in een open kampement, met de pret als luchtverversing en veiligheidsklep. En daar begon het mechaniseren. Finaal geen plaats meer voor de voetganger.
'Ik heb het gevoel dat alles anders begint te worden bij jullie. Je noemt mij teveel
namen die ik niet kan thuisbrengen, scherts zonder het pittige, oude zout. Ik weet niet
' Oom Jules schudde het hoofd.
`Vergeet niet, oom, dat iedereen op z'n eigen tijd het hoekje omgaat met z'n eigen
muziekrolletje onder de arm. De jongen piepen niet meer als de ouden.We hebben er nu al
weer heel andere lachwekkendheden sinds bijvoorbeeld de Limburger beter Hollands is
gaan spreken en er nog weer 's gestruikeld wordt over de taal. Zo zou een van de kapelaans de vraag van een Hollandse dame of Zijn Eerwaarde van schemeren hield, beantwoord hebben met: '0 ja, mevrouw, ik hou van alles wat lekker is.' — En die brave sul die
een Hollandse gast verrassen wilde met een via, bestreken met spijs van zwartblauwé bosbessen. De vreemdeling kende dit niet. Wag ik vragen ' zei hij. En de vrouw des huizes: Tit zijn Orbelte, die halen we hier uit de broeken,' daarmee kennelijk broeklanden
bedoelend. Maar de gast bliefde die marmelade niet. — Ze hadden hun gast ontvangen in
een bovenvertrekje. Echter was de trap pas geverfd. 'Och, heer,' had de vrouw goedig gezegd, 'bevuil u toch maar niet als gij afgaat.'
Oom Jules begreep het maar half.
'Maar luister, hier vertel ik je er nog een, die meer in de oude stijl is en wel van
Karlinke, jongste spruit van de zoeaaf: een hups ding, dat met ruches en strikjes danig
opgedirkt, verlokkend `kom krieg mich' speelde, terwijl ze stond te paraderen op de stoep
voor de vaderlijke bakkerswinkel met zijn etalages. En daar kwam de deken van de Grote
Kerk. Het was niet juist zoetsappig, toen Zijn Hoogeerwaarde haar misprijzend en verwijtend toeriep: `Karlien, waat Nibs doe vandaag mer oetgewinkeld.' Maar alsof hij de winkelkast bedoeld had, riep het nest terug: 'Heer daeke, dat wilt vatter zo hObbe." 3
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Oom Jules schudde een beetje bedenkelijk van neen. 'Geer waert mich vdOls te vreg,'
liet hij zich eindelijk horen. Tit is de eenvoud van vroeger niet meer. Dit zijn brutaliteiten.' En met die woorden kwam daarmee een vroegtijdig slot aan onze academische zitting van die avond.
Dat rector Thissen begon te schrijven in de Limburger Koerier, die te Heerlen werd uitgegeven door Weyerhorst, was voor ons zuiden een nieuwtje.i4 Ten priester in de politiek?' redeneerde mijn vader. 'Die hoort op de preekstoel thuis!' Maar ze hadden dan toch
ook een hoogeerwaarde, nog wel een monseigneur, in de paarse glorie van zijn kerkelijk
ambt, naar de Tweede Kamer afgevaardigd: die kon zo prachtig redevoeren in de verheven
taal van Bossuet Jawel. Maar daarom had deze Limburgse redenaar nog geen belangstelling gevonden in Den Haag. Een gehermelijnd kanunnik was de Kamer binnengeschreden, maar er later als een doodgewone misdienaar weer vandaan gegaan.15
Wat was er nu wel met deze rector aan de hand?
In genoemd blad was hij een reeks artikelen begonnen, die hij `Spelden' noemde.
Wanneer dat nu maar gebleven was bij speldenprikken. Weldra waren het oorvijgen geworden. Thissen? Een smid bij zijn aambeeld. Ging dat eindigen met kanonskogels?
Intussen zetten de spelden van de rector heel Limburg op stelten. Deze felle medewerking
werd een provinciaal evenement.
Thissen, een type, een figuur, al spoedig een bekendheid. En je wilde ook wel iets positiefs vernemen over die man, waar zoveel lawaai omheen ontstaan was. De Limburger
Koerier had betekenis door hem gekregen, de abonnementen hadden toegenomen, en
Weyerhorst, ook geen domoor zei mijn vader, strijkt de centen op.
Limburg las met gemengde gevoelens. Ook daarbuiten kreeg je de indruk, dat er in
het zuiden gevochten werd. `Spelden' bleef het woord, maar er doken lancetten en bajonetten op in het geding. Wanneer de Waarheidsvriend, zo heette de tegenstander waarmee
de Koerier aan het vechten was, weer 's fel van zich had afgebeten, zag je de rector de volgende ochtend na zijn daagse mis met verknepen gezicht door z'n tuin heen en weer
lopen, broedend op een antwoord dat de vijand verpletteren moest.1 6 Dan was de speldenfabrikant voor niemand te spreken, ook voor geen beste vriend. De rector dacht aan eten
noch drinken voor dat het nieuwste artikel klaar was, de mijn gereed voor de ontploffing.
Een nieuwe speldenprik, maar ruiten rinkelden, glazen barstten en in Limburg keken de
mensen elkaar beduusd en beteuterd aan.
`Lees dat,' wees m'n vader me. Waarom niet?'
`Ik begrijp er toch niets van.'
Yds ik het allemaal begreep, zou ik het je kunnen uitleggen. Maar lees die artikelen en
zeg me dan hoe dat geschreven is. Dat is taal, zou ik denken. En dat zal ook wel zijn wat
jullie op school stijl noemen. Je kunt ervan leren.'
Vat heb ik daaraan, als dat schrijven toch maar schelden is.'
`Het is de weg naar de nieuwe tijd waar we naartoe gaan,' zei vader schamper.
Maar zo'n jongen van een veertien of vijftien jaar als ik toen was, kon dat niet veel
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schelen. Je zat daar te blokken met beide vuisten aan je hoofd, thema's en vertalingen,
Vergilius en Homerus tegelijkertijd: `menin aeide, thea'.' Veel te druk. Vergilius mocht ik
graag, de Odyssea vond ik mooi in een vertaling. Hellas, jawel, droom van schoonheid,
onbereikbaar. En wanneer ik bijtend op mijn pennenhouder, van mijn slaapkamer uit,
naar buiten zat te turen, beluisterde de vlijtige scholier liefst de merel uit een verre tuin en
dacht hoe mooi de zon scheen onderwijl, hoe heerlijk het daarginds in 't veld was, en je
hier nu zat te ploegen en te ploeteren, terwijl weer anderen daar met elkander zaten te
krakelen en te plukharen — waarom? - alsof er geen vogels zongen en geen musici piano
speelden
Oui, I'Anio murmure encore
Le doux nom de Cynthie aux rochers de Tibur 18

Maar de schim van Lamartine was ook al aan het verbleken. Meetkunde en algebra
waren daarvoor in de plaats gekomen, horribile dictu.' 9 Alleen, wat begreep je op die leeftijd van socialisme en sociaal belang?
2 AUGUSTUS 1903.

ZONDAGSBLAD.

HET VOLK

DE KANIERVERKIEZING TE SITTARD.

Ons stadje van plezier heeft alsdan een tijd doorgemaakt, die in menig opzicht fnuikend geweest is voor zijn goede naam. Wat er dan ook allemaal gekibbeld werd, het
moest dan toch wel tot je doordringen, dat het niet veel fraais kon zijn wat zich daar zoal
afspeelde. Hollandse krantenmensen kwamen naar Limburg, dikke portefeuilles onder
hun arm, wanneer het er ging om verkiezingen van welke soort dan ook. Een staand gezegde luidde, dat men in Limburg de Provinciale Staten binnenrolde op biervaten. Wat
was er dan wel niet te verwachten, als het in dit zuipende zuiden ging om een stoel in 'n
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gemeenteraad? Maar zelfs ook een zitting in de gemeenteraad, zoals die zich afspeelden
te Sittard, gaf reeds overvloedig stof aan de boven-Moerdijkse pers om kolommen te vullen. IJverige pennelikkers lieten dan ook geen gelegenheid onbenut voorbijgaan om de
geachte lezers te laten lachen. In een stadscollege als bijvoorbeeld het Sittardse, werd niet
minder 'plat', dat is dialect, gesproken dan Hollands, en dit al verlevendigde de grappige
toon van het verslag voor de krant, dat zoetjesaan bij de lezers een reputatie kreeg als het
algemeen bekende KOlner Hdnschen.2° Wat er niet allemaal ter tafel gebracht werd en wat
ze daarbij elkaar naar het hoofd wierpen. De Hollandse potloden hadden te doen, de verslagen waren volledig, de lezers gnuifden en, lachwekkend als ze werd voorgesteld, wierp
een onschuldige, Limburgse gemeente zichzelf te grabbel voor een beschaafd publiek van
Tollens"ruwe Noorden'." Ruzies waren er natuurlijk wel altijd voorgekomen, doch die
werden bijgelegd aan de herbergstafel, omdat dergelijke twistgedingen niet in overeenkomst waren met de algemeen gehuldigde gemoedelijkheid. Maar met deze ouderwetse
gemoedelijkheid zelfscheen het nu gedaan te zijn."
De tijd was rijp. Er moest een kentering aanstaande wezen. De toekomstige ontginning van de steenkoolmijnen — de stichting van de Staatsmijnen had plaats in 1902 —
wierp haar schaduw vooruit en degenen in het zuiden die verder zagen dan hun neus lang
was, begrepen zeer wel wat de toekomst brengen kon: een geIndustrialiseerd landschap
wat tot dan toe niet anders dan een landbouwende bevolking gekend had; en daarmee zou
heel wat indruisen tegen bestaande, nog voorttierende ouderwetsheid, benepenheid en
onverstand. Het nieuwe zocht het oude weg te bonken, te breken wat stijfhoofdig volhield. 'Et inde ira.' 23 Wat in Heerlen reeds een aanvang genomen heeft, gaat tot Sittard
doordringen en ook dadr niet tot stilstand komen. Sittard, poort van het mijngebied.
Treinverbinding met Heerlen-Kerkrade, scholen voor een bevolking in aanwas, strijd tegen het rode gevaar, concurrentie met de belendende buurlanden Met grappen en lachen komen we niet veel verder. De omstandigheden gebieden, tijd dwingt.24
Ja, wat er in deze jaren van bewustwording, twist en herrie ter tafel gebracht werd, is
geluidloos aan ons, collegejongens, voorbijgegaan; maar de matadores in deze histoiische kampgevechten staan mij nu nog, zestig en meer jaren na datum, zo levend voor de
geest, alsof ik ze gisteren voor het laatst gezien had. Welke partijen ze vertegenwoordigd
hebben, welke werkprogramma's de hunne geweest zijn, wie er tegen wie in de `Spelden'
van rector Thissen tegenover elkaar stonden, weet ik niet te zeggen, mocht ik het ooit geweten hebben. Maar twee of drie van de grote geweldenaars dier dagen te Sittard zijn me
als in levenden lijve bijgebleven, alsof ik gisteren nog hun stem had horen klinken:
Willem Dols, Claudius Kamps en zijn broer August.
Dols, groot en zwaar, herculisch, indrukwekkend en uit de hoogte met bakkebaarden
en gouden pince-nez, breed en statig wanneer hij over het marktplein schreed in zijn winterse overjas, geheel met pels gevoerd. Zo moet een keizer er wel uitzien, dacht ik telkens
wanneer ik vol eerbied mijn jongenspetje voor hem afnam. Waarom zou hij hier geen burgemeester zijn? vroeg ik mezelf dan af, voor deze indrukwekkende verschijning van onmiskenbaar gebieder. Maar bedenk, wanneer je, ondernemend Sittardenaar, aan de ande-
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re oever van de wijde oceaan een glimp hebt opgevangen van de nieuwe wereld en je bent
ervandaan gekomen met contanten, dan mag jij je daarop wel iets laten voorstaan. Een
hoogmogende figuur voor een achterafs, klein stadje als het onze. 25
Kamps, met zijn Latijnse naam, was uit ander bout gesneden. Iemand zonder enige
statigheid, levendig, zenuwachtig, bedrijvig zakenman, brutaal en steeds druk in de weer.
Zijn gezicht zonder baard was rood aangelopen, roodblond zijn hoofdhaar. Indringende,
blauwe ogen die aan bliksem deden denken. Behalve dAt leek alles koper aan hem, alsof
hij inwendig in vuur stond en dit naar buiten uitsloeg, bittere heftigheid verradend. Een
steeds ten sprong gereedstaande tijgerkat. Ik moest altijd naar zijn handen kijken of dat
soms geen klauwen waren. Dát wel, daar hij Klau genoemd werd, van Claudius, zijn
doopnaam.2 6
En daarnaast was er dan zijn broer August, zijn Sancho Panza in de strijd. Deze was
de oudere, een meer clownachtig, kostelijk type, tevreden rentenierend en altijd vrolijk lachend uit zijn slimme ogen kijkend. Tot grappen opgelegd, was hij wel een tekenend
Sittards type. In de `Spelden' werd hij schamper aan de kaak gesteld als 'der Alte', liefst
met zijn `bemoostes Haupt'. Was het om zijn minachting duidelijk te maken voor de pennenvoerder, die hem vlegelachtig als een niet-tellende in de hoek schoof, dat hij zichzelf
toen ook 'de Alte' begon te noemen en zijn zeer bescheiden woning zelf 'Schloss Alte'
doopte? 27
Daar nu tegenover een oud, klungelachtig, bleekgeel burgemeestertje, dikbuikig, stijl
Pickwick, met schorre, ietwat rochelende stem. Hij zal van bourgogne geweten hebben,
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in Limburg destijds in voege. Naast zijn lint met ambtsketen hield hij er ook een druipneus op na, die paste bij zijn verglaasde ogen. Daarbij een wandelstok met gouden knop.
Ofschoon hij zijn beroep nog waarnam, zal hij nog wel meer van de brave rust gehouden
hebben, want hij hield niet van veranderen. Alles in zijn ogen was goed zoals het was; en
daarbij moest het dan maar blijven. Hoe ver zijn leeftijd ook gevorderd was, hij zat als
burgervader nog vast op het kussen. De oude heer was als student op kostschool geweest
in het oude Luikse stadje Herve, waar de bekende Limburgse `stinkkaas' vandaan komt,
lekkernij voor fijnproevers. 28
En nu gebeurde op zekere keer het volgende in de Sittardse gemeenteraad: het debat
had een vinnig verloop gehad, de gemoederen waren hevig ontvlamd. De oude burgervader had de voorstellen van de heer Dols gebrandmerkt als louter 'floesen en vreigelerieen', opgepikt in fantastische verten ergens, en liet zich in zijn verontwaardiging geplaagd en bitterzoet de woorden ontvallen aan het adres van de wereldreiziger: Weurt
geer mit eur krdiimke mer in Amerika gebleve, dat weur baeter veur Os gewaes'; maar
daarop in statig zelfbewustzijn de tegenstander: 'En geer, burgemeister, weurt geer mer
lever in Herve gebleven es pis-kadetr 29
Op zekere dag nu kreeg vader bezoek van twee stadgenoten die niet juist geregeld bij
ons over de vloer kwamen. Het leek geen gewoon bezoek en moeder stoorde het drietal
dus niet in hun onderhoud. Zij vernam na afloop wat de bedoeling daarvan geweest was:
een soort afvaardiging om vader ertoe te brengen, zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.
Moeder schrok en verbleekte: Wat heb je ze geantwoord?'
'Da ik eerst jouw mening wilde vernemen.'
`Dacht je daar in alle ernst over? Nee toch!' En er kwamen tranen.
`Mijn vader is dan toch ook raadslid geweest in zijn tijd.'
`Jawel,' snikte moeder, `toen dit een baan was, waarvoor aanzienlijke en hoogstaande
mensen in aanmerking kwamen. Maar met een poppenkast als die van dit ogenblik, noOit
zeg ik je, zolang als ik in leven blijf, geen kwestie van!'
`Heb je dan ook maar een moment kunnen denken, dat dit ernstig mijn mening zou
geweest zijn?'
`Het zou ons gelukkig samenzijn te gronde richten. Geen rustig uur meer in mijn
leven, geen vrede meer in huis.'
'Maar in elk geval zal zich dan toch wel iemand daartoe moeten lenen!'
Moeder ontzette zich: `Daas niet, in Godsnaam. 0, als ik er nu aan denk, hoe ik je
eens gevleid heb gezien, toen iemand, waar we samen voorbijkwamen, je groette met een
`dag luitenant', omdat je dat in de vroegere schutterij eenmaal geweest bent, dan zou ik
nu toch nog bang kunnen zijn. Je had daar toen zo'n plezier in. Jullie ijdel mansvolk.
Maar je bent dan nu toch de jonge snuiter niet meer van toen, met je wit-bepluimde sjako.
Je hebt geen leeftijd meer om nu nog komediant te spelen, als deelhebber van een gekkenhuis.'
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Natuurlijk bleef het hierbij. Het was niet eens een storm in een glas water geweest.
Van de windvlagen die door ons stadhuis raasden, kon je dat helaas niet zeggen. Daar
werd tot wanhoop van degenen die het goed meenden met hun stad, te zijner tijd een
doodgewone vrouw, goed van de tongriem gesneden helleveeg uit de Helstraat, op het
kussen gebracht, Marie-van-de-Bessem, — deze niet met bier, maar met brandewijn: een
spektakelscene uit 1935. Met 'Had-je-me-maar' in 1918 had Amsterdam daarvan reeds een
voorbeeld gegeven! 3°
Oom Jules begon zijn oud plezier in de verhalen over zijn geboorteplaats al aardig te
verliezen, hetgeen daarom geen afbreuk deed aan onze vriendschap. Maar alsof we gaandeweg ernstiger werden, kregen onze praatavonden een andere tint en kleur — 'het is ons
oud Sittard niet meer,' had hij al gezegd — toen daarginds nog weer eens een andere figuur op de planken verscheen die onze belangstelling opnieuw gaande maakte: een nieuwe chef van politie, een jonge kakkerlak van 'n ventje, die zich niet zonder poeha gepresenteerd had, een Hollander nog wel, of althans een die Hollands sprak, geen Limburgs.
Hoe nu? Had onze stad reeds bij gelegenheid van de bruiloft van 'de Olifant' al niet een
proef gehad van hetgeen je te wachten stond, wanneer je bij bepaalde gelegenheden te
doen kreeg met een dienstklopper, vreemdeling, Hollander, die met Limburgers niet wist
om te gaan, geen Limburgs sprak en topzwaar was van ernst en degelijkheid? Wat had
zich inmiddels achter de schermen afgespeeld in Den Haag, met betrekking tot ons stadje
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van plezier? En wie dan wel was uitgekozen om de bende aan de Keutelbeek mores te
leren, onder het juk te brengen en te ringeloren? Die kaffer, dat broekenventje van hoeoud-dan-wel? Niet eens een man, die de tamboer-maitre wilde spelen. Men had minstens
een potige baas verwacht. En daar komt me zo'n pips onnozelaartje om de hoek kijken.
Kereltje, hoe oud ben jij dan wel? En al aanstonds werd de bleekneus niet anders dan 'het
chefke' genoemd. 3 '
Hoe dan ook, deze ijzervreter zou de hoge heren van daarboven, die hem gestuurd
hadden, 's laten zien hoe men met die zuidelijke rebellen omspringt. Als hijzelf ook al
niet groot was, hij zou die Limburgers wel klein krijgen. En met een eerste, kleine eigengereidheid zijnerzijds was, zonder meer, de oorlog van de zelfbewuste burgerij tegen de
Hollandse zeveraar begonnen.
En men lachte. Men lachte alleen maar, doch steeds weer. En niemand verstond
Hollands als hij wat zei: iedereen begreep verkeerd en lachte maar weer. Ze zouden hem
wel degelijk de pap verzouten!
Nu bestond te Sittard het overoud gebruik dat, bij gelegenheid van een nieuw huwelijk van weduwnaar of weduwe, de hele buurt dit paar, na terugkeer van de huwelijksreis,
's avonds bij invallende duisternis, ook als het goedgezeten burgers betrof, een serenade
bracht van ketelmuziek. Dat was dan een vermakelijkheid waar iedereen aan meedeed.
Daar was hoegenaamd niets kwaads of hatelijks mee bedoeld. Heel anders lag het geval,
dat men op Limburgse dorpen kende en daar `beerjagen' noemde. Daarmee ging dan een
heel andere herrie en gejoel gepaard. Dat was namelijk een uiting van afgrijzen en verontwaardiging. Het speelde zich of voor een huis, verdacht van ontucht. Als tegen van moreel
protest werden daarbij dan een paar strooien poppen door de verbitterde bevolking kort
en klein geslagen. Dit demonstratieve beer-uitjagen had dus een heel andere zin dan de
vrolijke ketelmuziek, het geliefd feestnummer bij een tweede echtvereniging, waarbij het
ging om een vat bier, als tegenprestatie van de bruidegom. 32
En daar decreteerde het chefke: `Geen ketelmuziek meer. Er moet een eind gemaakt
aan dat barbaars burengerucht.'
Oom Jules veerde omhoog: Wat is dat voor nonsens. Laat onze eenvoudige mensen
toch hun onschuldige pleziertjes. "Katzenmusik" noemt Gregorovius wat hij, ook bij het
huwelijk van een weduwnaar, als scampanellata destijds in de vijftiger jaren te Genazzano
in de Romeinse Campagna meegemaakt en beschreven heeft (1858). Zie je nu weer, hoe
ons Limburg op Italie lijkt!' 33
Maar laat me nu verder vertellen hoe dat `basta' van het chefke onze goede stad toen
op stelten gezet heeft. Het onverdraaglijk optreden van de lomperd was iets als onze mensen vierkant in hun gezicht slaan. En dat namen ze niet. Wat dacht die gaaplepel wel? 34
En de eigen moeder van de bruidegom in kwestie nam de leiding in handen van een klinkend protest. Alle verwanten en vrienden werden opgeroepen tot bulderende samenwerking. Nooit was er bij dergelijke gelegenheid zulk 'n eensgezindheid geweest. De moeder,
deftige mevrouw, voorop, met ijzeren deksels; alle denkbaar lawaai, allemaal vrienden,
achter haar aan; potten en pannen, ketels en kachelpijpen aan touwen voortgesleept, rate-
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laars, toeters en fluiters: zo trokken ze op — ikzelf was er ook bij — om de eer van oud
Sittard hoog te houden, spektakel als van een oordeelsdag. Heel de stad op straat. Maar
jawel, opeens een angstig gegil van uit elkaar stuivend yolk. Bereden gendarmes komen
aanstormen met knetterende paardenhoeven en jagen met blanke sabel ons arme onnozelaars hulproepend uiteen.
`Niet mogelijk,' zegt oom Jules, en richt zich op in zijn leunstoel. Hij heeft een uiterst
pijnlijke trek om de mond.
`Historisch,' zeg ik hem.
Hij legt zijn pijp terug op de monumentale asbak. 'Finis Poloniae,' zegt hij, somber
het hoofd schuddend. 3 5
Het oude Sittard bestond dus werkelijk niet meer?
Ons chefke zelf, naargeestiger gedachtenis, heeft niet veel voldoening beleefd van
zijn triomf over de getergde burgerij. Sedert werd hij gehoond en gesard, waar hij zich
maar vertoonde met kepi en gouden biezen. En hij kon zijn ergernis daarover niet dan
moeizaam verkroppen. Hij werd uit Sittard weggepest en per slot verplaatst buiten de provincie. De zege was dus toch wel weer aan Sittard. Met een parade van de gemeentelijke
vuilnisvaten, alle voorzien van rouwfloers, werd zijn smadelijke aftocht gevierd. Maar met
onze antieke ketelmuziek was het nadien voorgoed gedaan. 36
`Oud Sittard bestaat niet meer.' Het was als een zacht kreunen van oom Jules. `Ik voel
het. Het ligt aan Harden. Voor jou kunnen andere tijden geboren worden; voor mij heeft
alles afgedaan.' 37
Jawel, oom,' waagde ik schuchter een antwoord; 'mar om eerlijk te zijn: er is wat je
heet ook de visie van een zich modern noemende overheid.' En dit had ik dan maar weer
glimlachend gezegd.
`En als jij daarvan dan de advocaat mocht wezen,' beet hij mij toe, `dan sta ik hier voor
het oude traditionele, met je welnemen,' en zijn ogen fonkelden haast boosaardig, `voor
de respectabele couleur locale.'
En knorrig ging hij die avond verder zwijgend naar zijn slaapkamer.
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2

varen: een loopje nemen.
Mode bloed: beschroomde sukkel.
Jean-qui-tit: de lacher. Vergelijk de uitdrukking Jean qui rit et Jean qui pleure: Jantje lacht
en Jant huilt.
3
mirliton: rieten of kartonnen fluitje, dat aan beide zijden met een vliesje is afgesloten.
nonnenvot: Sittards vastenavondsgebak: een in olie of vet gebakken, in elkaar gestrengeld rolletje deeg.
4
`Deze van lachen zalige stad, dit eeuwige kind!' Zo typeerde de Zwitserse auteur
Heinrich Federer (1866-1928) de stad Florence.
5
Ook in: Oet awd Zitterd, 63-64 (`De goudvOsjkes').
6
`Spitsboef, krijg de krets!': `Schelm, krijg de schurft!'
7 Een aantal van de in dit hoofdstuk genoemde bijnamen komen ook voor op een lijst
in: SASG, collectie Offermans, doos 2 dossier 2, t.w. 'het veugelke' Dols; 'de tirvel'
(de draai) Honings; 'de vuurtoren' Claessens; 'het poeetje' Lehaen en de `heren K.'
(Kissels), ook bekend als 'de kakkerlakke' of 'de sjwaobe'. (Sjwaob betekent: kakkerlak, bakkerstor. Volgens Th. Dorren, Woordenlijst uit het Valkenburgsch plat [tweede
druk, Valkenburg 1928] 169 is dit woord `eerst sedert de napoleontische oorlogen
ons land ingedrongen. In Oost-Pruisen heet dit insect rus, in Rusland pruis, bij ons
zwaab, welke benamingen de afkeer voor het genoemde yolk [Zwaben] doen vermoeden.')
In zijn brief aan Felix Rutten d.d. 2 maart 1967 vraagt archivaris Offermans zich af:
`de satijnen taille: Is dat "de zieje vot", een dame (Bella Dols) wonende thans, althans
een tijd geleden, in de Putstraat, die zijden stoffen uit Duitsland smokkelde (na
oorlog '14-18?) en die onder haar kleren om het onderlijfgewonden had.'
De bijnamen `vliegenvanger', 'de juffrouw op wieltjes' en `mevrouw Allerzielen'
konden we niet thuisbrengen.
8
Volgens Oet awd Zitterd, 57-58 (`Twee figure') stonden `Blaeke naas' en Aegentand?
altijd `oppen houk van de Mert, dao bie Spaetjes'. De kledingzaak SpaetgensPhilippen lag op de hoek Limbrichterstraat-Markt, nu: Markt 16 (lunchroom
Schrage).
9 Banketbakker Jan Willem (Guillaume/Gilliam) Lindemans, geboren te Sittard op
17 november 1843 en aldaar overleden op 3o augustus 1911, behoorde tot de vele
geestdriftige katholieke jongemannen, die uit alle landen van Europa de paus te hulp
schoten toen de Kerkelijke Staat in de jaren 1860-1870 onder de voet werd gelopen
door de roodhemden van Garibaldi. De pauselijke troepen (de zoeaven) verloren de
strijd en de paus werd 'de gevangene van het Vaticaan'. Maar de herinnering aan
hun optreden ging niet verloren. Terug in Sittard ging Guillaume aan de slag in
de suikerbakkerij van zijn vader.
Onder de titePFiguren uit mijn verleden' schreefFelix Rutten al eerder over Gilliam
in het Limburgnummer (mei 1963) van De Nieuwe Limburger. In tegenstelling tot wat
hij bier in Terugblik schrijft, deelde hij in zijn artikel van mei 1963 mede, dat Gilliam
2
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Lindemans ongetrouwd bleef en met drie eveneens ongetrouwde zussen samenwoonde. Laatstgenoemde mededeling is in overeenstemming met de werkelijkheid.
Gilliam en zijn zussen Carolina (Karlinke), Bertha en Josephina (Finke) zetten na het
overlijden van hun vader in 1884 diens banketbakkerij in de Limbrichterstraat nr. 27
voort. (SASG, memories van successie 1884, Bernard Lindemans) Ook in Oet awd
Zitterd schreef Felix over Gilliam (59-60: 'Den deftige bekker'; 61: `Confiserie
Lindemans').
De persoonlijke aantekeningen van Gilliam werden gebruikt voor het artikel De overwinning der Zouaven bij Mentana op 3 November 1867 in de Limburger Koerier van 4 november 1937, en door J.P.A. Simons gepubliceerd in: Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef
Sittard (1940-1941) 82-86. Zie ook: W. Sangers en A.H. Simonis, in: Sittard, historie
en gestalte, 533; Jonkergouw, Sittard Limburgse stad, 95; Knoors, Kent u ze nog ... de
Zitterder, foto 14. Zie ook: IX, noot 18.
[120]
`Hari', de `olifant', is Hendrik Hubert Beltjens (Sittard 9 december 1841- 26 januari
1908), een jongere broer van de dichter Charles Beltjens. Op 19 februari 1895 huwde
hij, 53 jaar oud, met de 49-jarige Hubertina Francisca Schiffeler, een van `maedjes
van Schiffelaer' uit het cafe waar ook Felix' vader wel eens kwam. Zie ook: II, pag 40.
Aan 'de olifant' Hari Beltjens en zijn huwelijk met Frenske Schiffelaer wijdt Felix
Rutten twee gedichten in Oet awd Zitterd (67: Truige mOrge; 72: `Trouwpartie').
Zie II, noot 7.
[120]
`De oude Koenen' was de schrijnwerker Jacques Dominique Kounen (Sittard 18151892), die op 21 mei 1841 in Sittard getrouwd was met Anna Elisabeth Hubertina
Nouwen (Stokkem 1818-Sittard 1909). Zijn woning in de Paardestraat lag maar acht
panden verwijderd van Felix's ouderlijk huis. De viering van hun gouden huwelijk
heeft op de toen negenjarige Felix grote indruk gemaakt. In de Limburger van 27 mei
1891 lezen we: 'De bewoners van de Paardenstraat hebben aan het echtpaar Coenen,
bij gelegenheid van hun vijftigjarig jubelfeest op gisteren alle mogelijke eer bewezen.
Voorwaar, gisteren avond was half Sittard op de been, ten einde op de Paardenstra:at
een kijkje to gaan nemen. Van bijna ieder huis in de buurt wapperde de vlag en aan het
woonhuis van het jubelpaar waren de schoonste versieringen aangebracht. Met vuurwerk, illuminaties en serenades (instrumentaal en vocaal) werd de feestelijkheid besloten, die tot II ure duurde.' Zie ook: Dunckel — Pothast Kurze Chronik von Sittard, 107.
[120]Zie ook: Oet awd Zitterd, 74-75 (`Goue broelof')
[120]`Karlinke, jongste spruit van de zoeaaf': Hier is sprake van een misverstand. Het
gaat waarschijnlijk om een overgeleverd verhaal over een van dochters (Carolina
Dominica, geboren in 1850) van Gilliams vader. Elders, in het Limburgnummer van
mei 1963, is Finke (Maria Josephina, geboren in 1845), een oudere zus van Karlinke,
hoofdpersoon van de vertelling. Zie ook: Oet awd Zitterd, 62 (`Kom-krieg-mich').
[120]
F.H. Joseph Thissen (1839-1907) werd na zijn leraarschap op Rolduc (1863-1883)
pastoor van Amstenrade en tevens hoofdredacteur van de Limburger Koerier, die in
Heerlen (vanaf No' in Maastricht) werd uitgegeven door Karel Weyerhorst (vanaf
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1899 door de firma Weyerhorst). Pastoor Thissen was begiftigd met zeer verschillende talenten, waardoor hij in uiteenlopende functies (als leraar, pastor en journalist)
kon excelleren. Door zijn `Speldeprikken van Derckx' maakte hij de Limburger Koerier
in korte tijd van een simpel regio-krantje tot een veelgelezen provinciaal dagblad.
Zie: H.H. Knippenbergh, Memoriaal (Helmond z.j.) 84-86; Frans Erens, Vervlogen jaren,
met een woord vooraf door Sophie Erens-Bouvy, bezorgd en van aantekeningen
voorzien door Harry G.M. Prick (Amsterdam 1989) 85-87.
15 Waarschijnlijk doelt Felix Rutten hier op mgr. dr. Willem Everts, de grote directeur
van Bolduc in de jaren 1868-1893, geheim kamerheer van de paus (1876), later huisprelaat van de paus (1891), kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond (1883),
eredoctor van de universiteit van Leuven (1887), ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw (1891). Hij werd in 1893 voor het district Roermond gekozen tot lid van de
Tweede Kamer, welk mandaat in 1897 verlengd werd. Naar verluidt was zijn kamerlidmaatschap geen succes.
16 De katholieke Waarheidsvriend. Nieuws- en advertentieblad voor Sittard en omstreken was een
weekblad, dat door Wehrens-Ten Broeck te Sittard werd uitgegeven. Het eerste
nummer verscheen in oktober 1891, het laatste op 31 maart 1894. Zie ook:
Jonkergouw, Sittard Limburgse stad, io5-106.
menin aeide, thea: Zing mij, godin, over de wrok (van Achilles). Zo begint de Ilias van
Homerus. Publius Vergilius Maro, Latijns dichter van herderszangen (Bucolica of
Eclogae), een leerdicht (Georgica) en een beroemd epos (Aeneis), leefde van 7o tot 19
voor Christus. De Griekse dichter Homerus, schepper van de heldendichten Ilias en
Odyssee, heeft geleefd omstreeks Boo voor Christus.
i8 Oui, l'Anio Tibur: Jo, de Anio fluistert nog de zoet naam van Cynthia tegen de rotsen
van Tibur. Dit zijn de eerste versregels van het gedicht 'A Elvire' uit de Meditations
poitiques (1820). De `Anio' is een zijrivier van de Tiber. `Tibur' (Tivoli) is een zeer
oude stad in Latium.
19 horribile dictu: verschrikkelijk om te zeggen, erg genoeg.
KOlner Heinschen: het Keulse poppentheater, waarin steeds 'et Hdrinesje', de schalkse
Keulse kwajongen, de hoofdrol speelt.
`Tollens' "ruwe Noorden" een verwijzing naar De overwintering der Hollanders op Nova
Zembla in de jaren 1596 en 1597 (1819) van Hendrik Tollens (1780-1856), waarin sprake
is van "t ijzig Noord' en 'het grimmig Noorden'.
Voor meer informatie over de politieke cultuur in Sittard rond 1900, zie: M. Boogers
en R. Keizers, Een verdeelde eenheid. Lokale politiek in Sittard tussen igoo en iggi
(Maastricht NO 29-31, en van dezelfde auteurs het artikel Veer Kibbe niks taege vraeme,
mer Zittard sjtOmp Zittesj!, in: Sittard, uit bronnen geput, 717, waarin de volgende pas
sage over de verkiezingsstrijd in die dagen: `Iedere kandidaat probeerde voor zichzelf
voldoende stemmen te vergaren om voor de gemeenteraad verkozen te worden.
Persoonlijke populariteit, bekendheid en familiebanden speelden hierbij een rol,
maar ook methodes als omkoping, bedreiging en biertractaties werden in de verkie-
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zingsstrijd niet geschuwd.' Voor beeldende verslagen van raadsvergaderingen uit
die jaren, zie: van Luyn, Stadt Sittardt, 160-161, en van dezelfde auteur: Bestuur en rechtspraak, in: Ach Lieve Tijd Sittard-Geleen-Born (Zwolle 2001-2002) 233.
23 Et inde ira: En vandaar de toorn, de boosheid.
24 Met `Sittard, poort van het mijngebied' duidt Felix Rutten op de publicatie die in 1924
met gemeentelijke subsidie werd uitgegeven: Sittard, de ingangspoort van Neerlands mijngebied in het schoone Limburg (z.pl., z.j.). Tot Sittards droefenis werd Geleen evenwel
het centrum van de nieuwe mijnindustrie, zodat die gemeente in 1950 een tentoonstelling kon presenteren onder de vlag: `Geleen, Sleutel tot de Mijnstreek'.
Voor een heldere uiteenzetting over de ruimtelijke, politiek-bestuurlijke en sociaaleconomische gevolgen van de vestiging van de Staatsmijn Maurits tijdens het interbellum, zie: van Luyn, Stadt Sittardt, resp. 193-199, 210-211, 222-225.
25 Jan Willem Dols werd te Sittard geboren op 2 december 1846 en overleed in Aken op
6 maart 1901. In de tweemaal per week verschijnende Sittardse krant Limburg was op
9 maart 1901 te lezen: Woensdag jl. overleed te Aken, in het hospitaal Maria-Hilf,
alwaar hij hulp voor zijne ongeneeslijke kwaal zocht, de Edel Groot Achtbare Heer
Jan Willem Dols, lid der Provinciale Staten en sedert 22 jaren onafgebroken lid van
den Gemeenteraad. Alhoewel de overledene slechts den leeftijd van ruim 54 jaren
bereikte, heeft hij veel voor zijne vaderstad en omstreken gedaan. Hij was voornamelijk werkzaam in 't belang van den landbouwer, als voorzitter der landbouwvereeniging, en heeft zich blijvende verdiensten verworven door medeoprichting der maandelijksche veemarkten in onze stad.'
Over zijn verblijfin Amerika biedt het Sittardse bevolkingsregister geen uitsluitsel.
26 `Kamps, met zijn Latijnse naam': In de naam Kamps is het woord 'campus' (open
vlakte, veld, plein) bewaard. De koopman Christiaan Claudius Kamps, geboren te
Sittard op 4 februari 1847 en overleden in 's-Hertogenbosch op 29 november 1907,
was behalveigemeenteraadslid ook voorzitter van de Kamer van Koophandel, president van het Sittards Mannenkoor, en van 1881 tot 1894 de eerste Vorst Marot. Bij
zijn dood schreefDe Limburgsche Aankondiger van 3o november 1907: 'De schoonste
deugd die hem sierde, was een medelijdend hart voor den arme. Wat hij in stilte voor
de noodlijdenden en ongelukkigen gedaan heeft, is God alleen bekend.' Een verslag
van zijn begrafenis is opgenomen in De Limburgsche Aankondiger van 7 december 1907.
Zie ook: J.H. Schrader, Sittard verleden tijd (Rijswijk 1981) 22. 7
27 Zijn jongere broer — Felix Rutten spreekt ten onrechte over hem als 'de oudere' —
Jan Joseph August Kampgeboren te Sittard op 2 oktober 1849 en aldaar overleden
op 15 juli 1923, was horlogemaker van beroep. Hoewel hij tussen 1882 en 1891 op
diverse plaatsen in Belgie werkzaam was, bracht hij de meeste van zijn levensjaren
door in Sittard, waar hij in tenminste acht panden gewoond heeft. Welk huis hij
`Schloss Alte' noemde, hebben we niet kunnen achterhalen.
Zijn karakterisering door pastoor Thissen met `bemoostes Haupt' (letterlijk: met mos
bedekt hoofd; hier: een man op leeftijd die een vrolijk maar weinig vruchtbaar leven
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heeft geleid) zal niet geheel van waarheid gespeend zijn geweest. De ondeugd zat
hem in het bloed, getuige het briefje dat het hoofd van de stadsschool, Jan Hendrik
Tummers (1814-1883), op 27 januari 1864 richtte aan de burgemeester: 'August, de
zoon van den heer Kamps, Putstraat, maakt het al te erg. Behalve dat hij lui, onwillig
enz. is, stoort hij gedurig het onderwijs door zijne baldigheden. Heden namiddag
vraagt hij om buiten te gaan. Zijnen bedervenden geest vermoedende ga ik hem een
weinig later nazien, en vind hem bezig met het losbreken en verbrijzelen van den zink
aan de urinoirs. Wat moet ik hiermede doen?' (SASG, bestuursarchief Sittard 1794193o, voorl. inv. nr. 4210)
28 De beschreven burgemeester is Jan Hendrik Rutten, in Sittard geboren op 3o augustus 1824 en aldaar overleden op 28 september 1904. In zijn leven was hij banketbakker, logementhouder, koopman, en daarnaast wethouder (vanaf187I) en burgemeester (van 31 maart 1882 tot 14 mei 1904). In De Limburgsche Aankondiger van 1 oktober
1904 schreefraadslid mr. E. Gadiot zijn 'In Memoriam': 'Met hem is een braaf, rijk
begaafd man, zoo niet de verdienstelijkste, dan toch zeer zeker een der meest verdienstelijke burgers van Sittard heen gegaan. Met de door God toevertrouwde talenten heeft hij gewoekerd, maar niet alleen voor zich, vooral voor zijne medeburgers,
voor ons dierbaar Sittard, heeft hij gewerkt, ja gezwoegd. Vriend en vijand is er over
eens, dat de belangen van Sittard hem meer dan zijne eigene ter harte gingen. Bij het
kiezen der middelen daartoe kon hij zich vergissen, maar zeker is dat het zelden geschiedde, en den bloei van Sittard's finantien danken wij hem. Hij had `les defauts
de ses vertus', zoodat zijn edel karakter hem dwong, om vast te houden aan wat hij
meende dat goed en billijk was, en zijn krachtige en scherpe geest, om te hechten
aan inzichten. Niet echter als bekrompen menschen (...) handelde hij. Zoodra zag
hij niet in, dat iets beter was dan dat wat hij voor had, of met evenveel ijver als voor
zijne eigene idees trad hij er voor op.' Zie ook: de in noot 22 vermelde literatuur, en
A.H. Simonis, in: Sittard, historie en gestalte, 501. Het archiefvan het College MarieTherese te Herve bevat wellicht gegevens over Ruttens verblijfop deze school. De
uit Doenrade afkomstige mgr. J.C. Warblings was er de eerste directeur (1838-1852).
Zie: A.P.J. Jacobs, Mgr. J.C. Warblings (1814-1888), weldoener en prelaat, in: Sittard, uit
bronnen geput, 543-544: 'Het schijnt dat onder het directeurschap van Warblings
ook veel leerlingen uit Nederlands-Limburg het college bevolkten.'
29
floesen: wolligheden.
pis-kadet: contaminatie van pistolet en kadet, die beide 'broodje' betekenen. In het
Frans betekent cadet bovendien: de jongste van de groep.
30 `Marie-van-de-Bessem' was Maria Marx-Borghans (Sittard 1874-1938), een yolksvrouw uit de Misboekstraat (niet de Helstraat, zoals Felix Rutten aangeeft). Na een
verkiezingscampagne onder het motto Alaaf de bessem' (de bezem moest door de
politiek) werd zij bij de raadsverkiezing van i9 juni 1935 gekozen. Zie: M. Boogers
en R. Keizers, Een verdeelde eenheid, 49-50. Ons onderzoek naar de berichtgeving in
de Limburger Koerier over de verkiezingscampagne leverde geen aanwijzing op, dat zij
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haar verkiezing te danken heeft gehad aan het gratis verstrekken van brandewijn,
zoals door Felix Rutten gesuggereerd.
In Amsterdam kwamen in 1921 (niet in 1918, zoals Felix Rutten noteert) twee straatzwervers van de sociaal-anarchistische Rapaille-partij, waaronder de lijstaanvoerder
Cornelis de Gelder, die bekend stond onder de naam `Had-je-me-maar', in de hoofdstedelijke gemeenteraad. Hun belangrijkste programmapunten waren de vijfcentsborrel en het vrij vissen en jagen in het Vondelpark. De Rapaille-partij had tot doel
de stemplicht en het parlementaire stelsel op de hak te nemen. Zie: J. Bosmans, Het
maatschappelijk-politieke leven in Nederland 1918-1940 in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 14 (Haarlem 1979) 245-247; internetsite: Repertorium Kleine Politieke Partijen.
In zijn schrijven aan Felix Rutten van 2 maart 1967 gaat archivaris Offermans uitgebreid in op de kwestie van 'het Chefke', die in 1909 als agent benoemd was. Achter
`het Chefke' ging zijn toen net meerderjarig geworden oom J.W. Offermans (1888)
schuil. Deze zou, net als diens oudere broer L.L. Offermans (1880), die van 1904
tot 1906 bij de Sittardse politie werkzaam was, benoemd zijn op aandringen van
mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck, de latere minister-president, toen nog werkzaam
bij het openbaar ministerie. Deze zag in de punctuele Offermansen, in dienst bij het
parket van de rechtbank van Maastricht, de geschikte personen om aan 'de Sittardse
toestanden' een eind te maken. Daaronder viel ook het optreden van het hoofd van
het politiepersoneel, chefJansen. `Bij de sluitingstijd trok hij de cafe's langs en
overal kreeg hij wat men in Sittard "eine wachmeister" (groot borrelglas met inhoud)
noemt.' De Offermansen waren echter echte `legisten', die zonder aanzien des persoons optraden tegen wetovertreders. Waarschijnlijk deden ze dat `te dienstklopperig', meent archivaris Offermans. Ook met het optreden tegen ketelmuziek werd een
door de gemeenteraad vastgestelde verordening nageleefd. Het wettische optreden
van 'het Chefke' leidde per 1 maart 1910 tot zijn ontslag. De visie van Felix Rutten is
volgens archivaris Offermans 'de visie van het yolk'. Zie ook Knoors, Kent u ze nog ...
de Zitterder, foto 64.

Ketelmuziek is evenals `beerjagen', `varen', `Katzenmusik' een volksgebruik dat
wortelt in de volksrechtspraak (charivari). Het onderscheid dat Felix Rutten maakt
tussen de goedaardige ketelmuziek-serenade en de kwaadaardige kakofonie van het
beerjagen is wat geforceerd, al zal men het in Sittard zelfzo beleefd hebben.
Zie: Felix Rutten, Ketelmuziek, in: De Bronk — Maasland 17 (1969-1970 138-142;
Peer Boselie, `Rien de crier et de claquer', charivari in Overhoven in 1802, in HJLZ 18 (1997)
63-69; Schrijnen, Nederlandsche volkskunde I, 281-283; H. Welters, Feesten, zeden,
gebruiken en spreekwoorden in Limburg (ca. 1875; reprint Maasbree 1977) 71-73.
33 Ferdinand AdolfGregorovius (1821-1891): Duits historicus en literator; schreef
o.a. Wanderjahre in Italien (5 delen, 1856-1877).
scampanellata: heftig gebel. Felix Rutten schrijft waarschijnlijk onjuist: scampellata.
32

34

gaaplepel: hier: verwaand jochie, broekje.
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Finis Poloniae: 'het einde van Polen', een uitdrukking voor: de grootste vorm van
wanhoop.
36 De beschreven botsing tussen de Sittardse gemeenschap en 'het chefke' is een uiting
van chauvinistisch zelfbewust zijn, dat uitvoeriger aan de orde komt in het artikel van
Jos Goltstein, Het ontstaan van het Limburgs chauvinisme in Sittard (periode 1890-1930),
in: Studies over de Sociaal- Economische Geschiedenis van Limburg (Jaarboek SociaalHistorisch Centrum) 31 (1986) 1-77. Zie ook: Oet awd Zitterd, 73 ("t Chefke').
37 In plaats van de nu volgende tekst (`Jawel, oom ...slaapkamer') stond hier eerst een
enkele zin: 'En tranen omfloersten zijn stem.' Deze wijziging geschiedde conform
de wens van Felix Rutten in zijn brief aan archivaris Offermans d.d. 2 april 1967.
35
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Vijfklassen gymnasium had ik achter de rug, toen de paters jezuleten, die 'ter wille van de
smeer' hun college van Sittard naar Nijmegen overbrachten, er ons lieten zitten zonder
onderwijs. Derhalve zou ik mijn zesde jaar Latijn, Retorica, gaan beeindigen als intern te
Rolduc, dit alreeds in aansluiting met het daarop volgend kleinseminarie van het bisdom,
waar de aanstaande priesters twee jaren filosofie werd bijgebracht.3
Achttienjarige als ik inmiddels geworden was, had ik mijn thuis tot dan toe nog alleen maar verlaten voor logeerpartijtjes bij vrienden en familieleden. Wat zou mij verder
nu te wachten staan, waar het een strenge kostschool gold? Ik was betrekkelijk eenzaam
opgegroeid, in vrijheid gedresseerd, niet juist verwend maar wel ontzien (dit om gezondheidsredenen), gewend om naar eigen inzicht en op m'n eentje door veld en bos te dwalen en te fietsen, al naar blijzinnige speurzin en liefde tot de natuur mij dat ingaf. Nu verder plotseling dus als in gevangenschap, achter slot en grendel, verloren tussen een
bende van rumoerig joelende jongens — ik, die aan herrie zo'n hekel had —, gecommandeerd van opstaan tot slapengaan door brute belsignalen, geobserveerd tot op de speelplaats toe met wie je omging, wat je uitvoerde (we dresseerden er torenkraaien), op gezette tijden braafjes in de rij, drie aan drie, bij wat er wandelen heette, gecontroleerd tot in je
briefwisseling met mijn jezuietenvrienden, in de kerk, in je lectuur, bij alles, luchthappén,
roken en niet-roken, biechten en te communie gaan. Eigen leesboeken meebrengen, ho
maar! Buiten de hoofdpoort op de stoep te staan luisteren naar de nachtegaal wanneer die
zong, geen sprake van. Een bad nemen? Wat dacht je dan wel? Ook alweer naar vastgesteld rooster, vond je 's avonds als het je beurt was, in je chambrette 'n kuipje met water
neergezet om de voeten te wassen. Zit- of stortbad onbekend. Peyrefitte kon zijn petit
Alexandre van de Amities particulieres tenminste nog wel 's in zijn kleurig zwempak zien,
wanneer er op een warme zomerdag een uurtje zwemmen toegestaan was; voor ons al
even onmogelijk als 'n partijtje polka.4 Eerbaarheid gebood, en de rest was zwijgen. Zo
ook had Van Deyssel er zijn Kleine Republiek beleefd, het gewraakte boek dat opgekocht
werd om het uit de wereld te helpen.5 Het eerste wat ik er beleven moest, was al aanstonds
wat mij innam tegen de school in hoge mate.' Te Sittard had ik in het college wel 's gezien, hoe de internen aldaar hun slaapkamertjes versierden met portretten en plaatwerk.
Zo had ik nu zelf dan ook een pakje Liebig-prentjes meegenomen en daarmee de wanden
2

[127]

[ FELIX RUTTEN TERUGBLIK ]

van mijn slaapcel gesmukt.7 Maar diezelfde avond nog was alles al van de houten wanden
verdwenen; en nooit heb ik enig antwoord gekregen op mijn navraag, wat ik daarmee
misdaan mocht hebben en of ik mijn plaatjes terug mocht krijgen. Was stelen er dan niet
verboden?
Al die vorige jaren had ik te Sittard maar een keer een onaangenaamheid gehad en dat
omdat ik in een opstel voor de klas, Kloos volgend, de dichter doctor Schaepman een
oude retor genoemd had, misdrijf waarvoor ik met het blamerend strafpunt `slecht gedrag' gestraft werd. 8 De jongens op de speelplaats, die zich overigens niet te buiten gingen aan letteren, hadden er de gek mee gestoken.
Hoe zou in dit opzicht de toestand hier nu wezen, waar de omgangstaal nog Frans
heette te zijn, waar echter niemand zich aan hield en men de leraars, haast allen in priestertoog, toch maar 'messieurs les professeurs' noemde.9
Rolduc. Het beduidend gebouwencomplex ligt in Limburgs uiterste zuiden, sieraad
der gemeente Kerkrade, op ongeveer gelijke hoogte als Maastricht in het westen, Rolduc
in het oosten, vlakbij de Duitse grens en de oude keizerstad Aken. Oorspronkelijk Roda
en Kloosterrade geheten, was het, in 1103, als abdij gesticht door de Vlaming Ailbertus
van Antoing.i° Zijn prachtige romaanse kerk trotseerde de vele eeuwen en bleef een
pronkstuk van de provincie der twintigste eeuw. Baroktorens verlenen het geheel een
zeker romantisch voorkomen, zoals het oprijst uit louter groen van bos en boomgaarden.
Als eerste gebuur op eigen heuvel ligt er de middeleeuwse burcht van het Duitse stadje
Herzogenrath. Dat er in de loop van de tijden veel van de oude abdij is uitgegaan, zal niemand beweren, al heeft Rolduc voor zijn vereerders, die er altijd geweest zijn, iets van een
kleine Graalburcht gehad.
Adieu sejour de mon enfance,
Adieu Rolduc, aimable lieu

Niets dan een droogstoppel zal intussen ongevoelig gebleven zijn voor de dichterlijke
bekoorlijkheid van het oord en de monumentaliteit van zijn architectuur, waarbij komt
dat men er, zolang het kostschool was, met zwier en luister wist feest te vieren. Charmante oase temidden van bosschages en in goud rijpende graanvelden. De directeur die ik er
heb meegemaakt, trachtte zijn mensen op te zwepen tot iets als een cultus voor de eeuwenheugende stichting, pieteitvol gerestaureerd en in woorden gevierd.12 Altijd weer maakten
op kerkelijke hoogdagen de slanke wierookzwaaiers indruk, die zich opstelden aan beide
zijden van het altaar, en er met het krachtig gebaar van hun geheven vuisten wijd-uit de
zilveren vaten aan lange ketting wit-wolkend slingerden in gemeten ritme, als naar gotische fresco-schilderingen; niet minder de directeur zelf, die er dan imposant de preekstoel beklom met — tegen de rubrieken van de liturgie in — fonkelende koormantel omhangen. In de nauwe crypte met haar geheimzinnige stemming, de geroemde krocht van
de twaalfde eeuw met haar pilaren en gebeeldhouwde kapitelen, werd het kerstfeest gevierd, hetgeen de wijding van de Heilige Nacht als tastbaar maakte.i3 Mooi onze speelplaats, waar zich beugelbanen bevonden en naar Limburgs gebruik dan ook boogschieten
plaatsvond; een laan van platanen vervrolijkte de ernst van de strak gemeten ruimte. Hier
ontplooiden onze schutters in het gelid, met hun wit bepluimde kepies, een kleurige feestelijkheid, begeleid door de marsmuziek van onze studenteske fanfare. Een massief ijzeren traliehek sloot, met nadrukkelijke gestrengheid, achter de platanen onze speelruimte
af van een groentetuin, die niettemin de blik vrijliet op de burcht van Herzogenrath, maar
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met zijn staven en spijlen voor ons de werkelijkheid niet verbloemen kon, dat we er ons
bevonden in een afgegrendeld verblijf. Het maakte je de wandelingen des te begerenswaardiger, tweemaal in de week, natuurlijk onder stug geleide. Maar je kwam er dan toch
's een keertje uit en onder de mensen, in de openheid, de heerlijke vrijheid, en je zag de
wereld terug waar je uit verdreven was, in ballingschap gestuurd. Met welke vreugde zag
ik dan als in een glimp de kleine boerenhofjes weer, met hun witte wanden en rood gedaakt, tussen bonte dahlia's en fruitbomen, duiven op hun til, ossen voor de wagen; en
dan ook weer grotere hoeven met poortboog, schuur en stalling en mestvaalt waar de
haan zich kraaiend rekte, peppels en torenspitsen in de verte, en ook al een hoog-gedaakte herenwoning met laan en park, een kasteeltoren schaduwend tussen riet en plompen in
de stille spiegel van een verdroomde slotgracht. En dan weer telkens overal de korenvelden en groene heuvelstolpen.
'0 Limburg,' kwam het dan opeens weer heimweevol in je op. Wat hadden die
Amsterdammers en Hagenaars, die met je meeliepen als schapen in een kudde, wat hadden die er weet van? Daar is mijn heimatland, Limburgs dierbaar oord. En als met verliefde ogen begon ik naar Limburg uit te zien, Limburg te herkennen. Werd ik 's ochtends
wakker geroepen door de onverbiddelijke bel tot de lange dag van tucht en trubbels, vond
ik nog een kleine wijl tijd en troost om na te kunnen genieten van de nachtelijke droom,
waarin ik altijd maar weer landschappen zag. En vaak stond mijn hand dan nog stijf verkrampt van denkbeeldig geplukte bloemen op zulk een gedroomde wandeltocht.
Op mooie meiavonden, wanneer de lucht zoel en luw was en een tere schemering
over de groene akkers aanzweefde, togen we met z'n allen wel 's naar buiten, om dan ergens stil te houden voor een veldkapel en er — meimaand, Mariamaand — een vrome cantilene te zingen in dat uur van milde vrede. Kerkrade was toen nog zo weinig mijndorp, dat
het volstrekt geen hinder gaf. Een keer, een bijzonder geschikte dag in die maand, ging
het dan gezamenlijk ter bedevaart naar de boskapel van Schaesberg, daar zo wereldvreemd op haar heuvel gelegen, waar het van bomen ruiste, en zij als wacht hield over het
wijde, glimlachende land. Karrenvrachten van flessenbier en gesmeerde broodjes volgden
ons daarheen voor het middageten, na de mis in de openheid van de landouw. En iedereen was gelukkig en opgewekt — laat het ieder geweest zijn op eigen wijze — en besefte er
de romantiek van Limburg.'4
Met de grootste pracht en praal en geheel Limburgs in stijl en wezen, werd Sacramentsdag te Rolduc gevierd, met het uittrekken van de 'bronk', de jaarlijkse processie,
voor ieder Limburgs dorp een dag van solemniteit en bonte feestelijkheid.'5 Dan kwam de
processie van de gemeente Kerkrade naar onze oude abdijkerk toe, om daar een half uur
uit te rusten; en Rolduc ontving dan glorieus het eenvoudige landvolk van daar, dat zijne
Lieve-Heer begeleidde door veld en akker naar rooms gebruik. 'Dieu s'avance a travers les
champs', zoals Cesar Franck het zong.i 6 Gebeier van klokken, geschetter van koper dat
vonken spatte in de zonneschijn; kartetsen (de in Limburg zo geliefde `kamers', bussen
met schroot) barstten los als kanonnen en de muziek van ons orgel golfde daverend, alle
registers getrokken, door de open poort de naderenden tegemoet, schoolkinderen, pa-
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rochianen en priesters, congregaties en gemeenteraadsleden, vaandels en banieren, in
bonte wemeling het baldakijn omstuwend met wierook en gezang, met lantaarns en
brandende kaarsen.7 En Rolduc wachtte in zijn plechtigste gewaden, een reeks van stralende koorgewaden en koorknapen, met al zijn liturgische kostbaarheden en zijn herinneringen van een eeuwenoud verleden, in zijn met bloemen en planten versierde tempelhal. `Sacris solemniis.' En Haydns Deutsche Singmesse bruiste in een storm van geluid omhoog.' 8 Het duurde haast te lang, dat de orgelpijpen juichten. Dan trok Kerkrade weer
huiswaarts zoals het gekomen was; maar heel Rolduc begeleidde het met al zijn luister,
professors en studenten, de pracht en praal van zijn liturgische gewaden en sieraden,
langs veld en gaard en de met bloemen bestrooide wegen, naar de kerk waar het `Te
Deum' dan weerklonk.
Salve Limburg! bonsde de stem van mijn hart. Wie kan zich op een dag als vandaag
met je vergelijken, met al je kerkklokken in beweging, met al je vlaggen in de wind en al je
schutters in de weer, en al je dorpen in blijde roering? Dan dacht je aan geen slot en grendel meer. Alles was feest en vreugd en stralende voldoening; de mooist verluchte bladzijde
van het jaar, een symfonisch gedicht in klanken en kleuren, een heerlijk zich uitleven van
de geboortegrond tot een bloeiende hymne. Ik had opnieuw mijn eigen Limburg toegejubeld. Ik had in al de afgrijselijkheid van het kostschoolbestaan het blijde Limburg hervonden. En, salve mijn geboortegrond, ik had kunnen schreien om de schoonheid van de dingen, schreien van geluk.
Rolduc maakte werk van zijn kerkmuziek, zijn orkest en zijn toneelzaal, waar wij
Schillers Wilhelm Tell opvoerden.I 9 Ik bleef er pianolessen nemen omdat dan de mogelijkheid van oefenen verzekerd was. De muziekleraar die er verbleef, een leek en droogstoppel, heeft er me niet veel verder geholpen. 1k had de indruk dat hij muziek beoordeelde
met 'n meetstok in de hand.2° Uverig zong ik mee in 't koor, ik had ervoor bedankt om in
het orkest de trom te roeren. Toen vond ik op de speelplaats iemand die ophad met muziek, en we werden vrienden. Hij hield hartstochtelijk van zijn piano, en speelde van het
blad. Als eerstejaars filosoof componeerde hij een vierstemmige mis, die we in de kerk
uitvoerden op het filosofenfeest, Sinte-Catharina. Hem was, helaas, een vroege dood beschoren."
Willem was de oudste uit een kinderrijk gezin, waar ieder kind een instrument bespeelde. De vader, ontwikkeld heerboer, bewoonde een hofstede op Duitse bodem. De
eerste keer dat ik er voor een paar dagen naartoe ging, had men een windharp aangebracht op zolder, boven het venster van mijn slaapkamer. Groot vermaak van de kleinsten,
toen ik de volgende ochtend vertelde, hoe wonderlijk mij het nachtgezang van de bomen
in de oren geklonken had. Van Willem moet ik dan wel de namen opgevangen hebben van
Schubert en Schumann." Ook leerde ik er de Schdpfung van Haydn kennen en zoveel meer.
23 Maar wat was dat alles? Ik leerde Wagner door hem kennen. Willem had te Aken de
Meistersinger gezien en de partituur daarvan gekocht. 24 En nu zou ik met hem mee, om dat
bij gelegenheid van de wintervakantie eveneens te beleven. Hij was er gek van.
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Leider van de kerkmuziek was een pas daar benoemd `professeue die op school
geweest was in Duitsland en onze filosofen Gregoriaans leerde zingen.25 Wij beiden werden bevriend met hem, jong en bescheiden als hij was en geheel opgaand in zijn vak. Met
hem zongen wij missen van Haller. Van Perosi begon de faam nog eerst zachtjesaan te
schemeren. Maar Palestrina was de naam die hij met de diepste verering uitsprak. 26 Nu
had hij zich al aanstonds in het hoofd gezet om bij gelegenheid van Palmzondag een
Mattheuspassie uit te voeren van Soriano. Zijn koor begon te oefenen en al spoedig kregen wij er de smaak van weg. Wij beiden wild van geestdrift. De speelplaats ving de naam
van Soriano op, leerling van Palestrina, en de professeurs staken de hoofden bij elkaar.
Maar jawel: aan de directeur was niets van alles bekend, geen goedkeuring gevraagd, terwijI het te Rolduc traditie was, en reeds sinds jaren, dat bedoelde Passie er gezongen werd
als op muziek gezet door een van zijn eigen mensen, Pothast geheten. 2 7 Goed, er zou
proef gezongen worden. Maar de traditie was er. Je kon daar nu eenmaal niet mee gedaan
maken. En geen bedenkelijke nieuwigheden. Afgelopen. Onze vriend muziekleider met
een klontje in het riet gestuurd. Wij mokken. Opstand dreigde. De 'Kleine Republiek' in
rep en roer.
Zo werden we er opgevoed. We voedden er ons zelf en elkander op.
Niet anders was het gesteld met de literatuur. Nog voor het einde van de eeuw, dus op
school te Sittard, had ik daar toen al het prachtig sonnet `Ik ween om bloemen, in de
knop gebroken' in een bloemlezing aangetroffen, die op de HBS te Maastricht werd gebruikt. Kloos had zijn Nieuwe Gids in 1885 opgericht. Door bemiddeling van jongere paters
van het college, kende ik ook menig ander sonnet van de Tachtigers; en bij gebrek aan
zondagsgeld had ik er Perks hele Mathilde en Iris overgeschreven met de pen, waartoe
menig nachtelijk uur had moeten dienen. 28 Rolduc was in 'goo nog bezeten van de Aya
Sofia en ik was er bevriend met de jongeman die later, als burgemeester van Tubbergen,
zich zou inzetten voor het standbeeld van Schaepman aldaar. 29 Een ander amice, niet weinig ook voor de nieuwe letteren genteresseerd, kreeg 'n keer van een surveillant, die
dienst had in de studiezaal, de volgende opdracht: `Ga jij 's het gedicht lezen dat op'mijn
schrijftafel ligt en kom me dan 's vertellen of je ooit groter onzin onder je ogen gehad
hebt.' Inderdaad lachend kwam de jongen terug, maar niet lachend om de bedoelde poeet
(ik weet niet meer wie dat geweest is), maar om de poen in toga die voor hem stond.
Op 'n keer werd mijn chambrette onverhoeds overhoop gehaald, daar verdenking op
mij was gaan rusten. Boeken binnengesmokkeld, groot vergrijp. Ik wist van Kleine Johannes, bezat Ellen, Lioba en De passieloze lelie. 3 ° Maar er werd niets gevonden. Alles lag veilig
tussen Willem's beddegoed.
Van omstreeks 1855 was Gezelle bekend geworden als dichter. 3 i Eerst in mijn
Rolducse jaren hoorde ik zijn naam voor het eerst, toen de literatuur ook voor Willem een
beetje betekenis begon te krijgen. Maar liever nog dan Mozes en alle profeten was voor
ons beiden de Wagner-partituur. Wij ervoeren iets uit zijn leven, leerden alle Meistersinger-leidmotieven kennen. Het wachten was op de kerstvakantie, een eeuwigheid. Maar
de tijd ging per slot dan toch verder en de droom zou verwerkelijkt worden. De opera van
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Aken. Van thuis mochten Willem en ik erheen. 'Das schOne Fest, Johannistag.'32 Ik had
nog nooit een vol orkest gehoord, nog nooit een theater gezien. En toen de Meistersinger von Niirnberg.
De menigte gonst, tot de bazuinen van het voorspel er de stemming injagen. Verbijsterend, die zee van muziek, een geweld van klanken en akkoorden, een davering van
geluk, van verrukking in heel mijn wezen. Ik behoorde mijzelf niet langer toe, was niet
meer van deze oude wereld, was weggerukt, ontvoerd als Habakuk aan zijn haren, heengesleept, weggedragen, ten hemel opgevoerd. 33 Ik werd geheel als nieuw geschapen in
een storm van zaligste genietingen en als zelf geluid geworden. Was zoiets mogelijk, bestond dit werkelijk? Jacobs strijd met de enge1. 3 4 En ik had dit nooit bevroed. Nu wist ik
ook, dat ik dit niet met me mee kon dragen, in mezelf bewaren. Deze ene keer alleen, en
daarna nooit meer. Bij het bloeiend kwintet dacht ik, dat mijn middenrif ging scheuren,
mijn schedel opensplijten, alles wat ik zelf was ging wegsmelten. 'Heil Sachs, Heil.' 35 En
Willem moest me als gewelddadig wegsleuren van de plaats dezer verrukkingen in de
koele nachtlucht. Een slaapwandelaar die niet weet en willig laat gebeuren. Maar toen
werd ik plotseling het lompe geluid van mijn eigen voetzolen gewaar, bleef staan als duizelig geworden, tot niets meer in staat en hoorde mijzelf als Willem verbiddend stamelen:
`Mack mij dood, ik heb genoeg geleefd.'
Ik heb er, eerlijk, niets van begrepen hoe we daarna (Aken bij nacht, hotelkamertje,
ontbijt en treinreis) nog weer ongedeerd thuisgekomen zijn. Ik kon mezelf niet weer terugvinden. Ik werd in bed gestopt, de dokter kwam. Ik voelde me tot niets meer in staat in
de oude alledaagsheid, wist alleen maar van muziek, muziek, die zaligheid die als gouden
zand door mijn vingers heen gegleden was, mij aan mezelf had ontrukt. En alles vervluchtigd, verloren voor immer. Kon ik er iets van terugvinden? Het geluk bestOnd op deze wereld, dat wist ik mi. Het was er. Alleen hoefde ik het niet te zoeken boven de wolken. Maar
voor mij was het er niet meer. Of zou het toch nog ooit weer terug te vinden zijn? Zou de
schutsengel van het verloren paradijs toch nog weer zijn zwaard terug kunnen stoten in
de schede? Parnass and Paradies.3 6
En zo was in mij dus ook die grote geheimzinnige onrust begonnen, dat raadselachtig verlangen, door geen woorden vertolkt. Hoe had Perk het ook weer gezegd in een moment van opperste verrukking:
Schoonheid, wie u aanschouwde, leefde genoeg.
Zo hem de Dood in deze stond versloeg,

Wat nood? Hij heeftgenoten 't hoogstgenot. 37
Dat was John Keats met andere woorden: 'Beauty is truth, truth beauty.'3 8 En Parsival
overlegde zijn wandelgang door de wijde wereld naar de Graaltempel van Monsalvat.39
ZO zijn wij in die negentiger jaren jong en gelukkig geweest.4°
Nog verliep er een tijd, eer ik tegen oom Jules zei, die onder al die bedrijven door mijn
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beste vriend gebleven was: 'Oom, ik wilde je wat zeggen, ik geloof niet dat ik de priestertoog zal aantrekken.'
`0 zo,' was zijn antwoord met een spottende glimlach, 'mar dat weet ik immers al
lang! Alleen, zou ik menen, had je me dat ook al wat eerder kunnen vertellen. Doch goed,
ik geefje gelijk en daarmee mijn zegen op je verdere levensweg. Wel zal het een zure dag
zijn voor je vader, als hij dit te horen krijgt, en nog erger voor je moeder die intussen al
een dozijn lange, zwarte priesterkousen voor je breide.'
Een bezoek van onze hele klas — de senioren der Rolducse filosofie — aan het grootseminarie te Roermond had mij een dodelijke benauwing op het lijf gejaagd: 'Ik hier en met
die mensen samen opgeborgen? Nooit.'
`En Lucie blij?' Oom Jules wreefzich in de handen. De jongen was gered.
Mijn bericht had Lucie doen schrikken. Het nieuws kwam zo onverwacht. Ik zou dan
toch priester worden, had ik haar aldoor gezegd. Maar ik had haar luchthartig geantwoord: Wat de ouden je voorpiepen, piept het arme jonkie na. Ik ben langzaam gaan inzien, wat ik voorheen niet begrepen heb. Maar de ogen zijn mij nog bijtijds opengegaan.'
`Zweer je me bij alle goden, dat ik er niet bij betrokken ben?'
`We staan hier tegenover elkaar als twee vrije mensen. Ik heb de vrijheid verkozen. Ik
moet mezelf nog eerst vinden, maar weet dat ik geen vogel ben voor een kooitje. Best mogelijk dat ik over tien jaren nog niet de leeftijd heb om '
`Je gevangen te geven, bedoel je. Best. Maar laat dit voor vandaag genoeg zijn. We
hebben elkaar begrepen, geloofik.'
Ik kon dus met een gerust hart mijn tenten samenklappen. Arme Lucie, wie had op
dat ogenblik kunnen denken dat zij, twee jaren naderhand, haar mooie, zachte ogen sluiten zou voor immer.
`Oom,' zei ik bitter, 'nu kunnen vaders broers nog weer 's komen opduiken met hun
vriendelijke belangstelling: en wat denk je nu weer te doen met die gemankeerde pastoor
van je?'
Vader wist dat ook niet. Maar oom Jules bracht dat allemaal in het reine: ik zou verder
gaan studeren aan de hogeschool te Leuven, zijn geliefd Belgie.4'
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3

In het typoscript luidt de titel van dit hoofdstuk `Filosofie', terwijl Felix Rutten in
zijn inhoudsopgave koos voor `Hogerop'.
Over Rolduc, als abdij en als onderwijsinstituut, bestaat veel literatuur. Wij volstaan
met een verwijzing naar het gedenkboek Rolduc 1843-1943 (Kerkrade 1948) en het
Rolduc's Jaarboek i (1921) vgl.
Vanafseptember 190o tot 1920 hebben Duitse jeztfieten het werk van hun
Nederlandse confraters in Sittard voortgezet, maar in de lacune van gekwalificeerd
Nederlandstalig onderwijs hebben ze toch niet kunnen voorzien. Dat gebeurde pas
door de vestiging van het Bisschoppelijk College Sint-Jozef in 1905.
3 Toen Felix Rutten in Dgoo van het Sittardse jezdietencollege naar de kostschool
Rolduc vertrok, werd hij daar leerling van de `Rhetorique', de hoogste van de zes
klassen gymnasium. Wie zijn opleiding daarna nog op Rolduc wilde voortzetten,
kon er de tweejarige cursus Filosofie volgen. Aanstaande priesters gingen vervolgens
vier jaar Theologie studeren aan het grootseminarie in Roermond. Felix Ruttens
gebruik van `kleinseminarie' voor de cursus Filosofie is verwarrend. Deze cursus
maakte in feite deel uit van het in totaal zes jaar durende grootseminarie.
4 Roger Peyrefitte (1907-2000), Frans auteur van geschriften met een hoog homoerotisch gehalte, bijvoorbeeld de Amities particulieres (1944).
5 Dat Van Deyssels Kleine Republiek `opgekocht werd om het uit de wereld to helpen' is
waarschijnlijk onjuist. De Van Deyssel-kenner dr. Harry G.M. Prick, die in 1975 een
fotografische herdruk van de eerste uitgave (december 1888) bezorgde en deze van
een 25 bladzijden tellend `Nawoord' voorzag, spreekt daarover met geen woord.
Wel vermeldt hij op de pagina's 22-23 dat de uitgever, onder de indruk van de soms
felle kritiek op de `vunzigheid' van het boek, 'de hele aangelegenheid liet versloffen',
zodat slechts een kleine 300 van de 500 gedrukte exemplaren hun weg vonden naar
kopers en recensenten.
6
In zijn herinneringen aan het leven op Rolduc, waaraan hij nog in september 1971,
enkele maanden voor zijn dood, gewerkt heeft, oordeelt Felix Rutten aanmerkelijk
positiever over zijn internaatstijd. Zie: Lou Spronck, Felix Rutten en Rolduc, in: HJLZ 22
2

(2001) 105-110.

Felix Rutten spelt de naam verkeerdelijk met —ch: Liebich. De naamgever is Justus
von Liebig (1803-1878), een Duits scheikundige, die voor de ontwikkeling van de
chemie van grote betekenis is geweest. Hij was onder meer grondlegger van de landbouwchemie en van de bemestingsleer.
8
Dr. Herman J.A.M. Schaepman (Tubbergen 1844 — Rome 1903) was priester, dichter,
redenaar en bovenal politicus. `Zijn theatraal aandoend proza (...) was afwisselend
massief en hol, maar altijd rhetorisch van aard,' aldus J.A. Bornewasser, in: Biograftsch
woordenboek van Nederland III, 518. Felix Rutten was duidelijk ingenomen met het spottende oordeel van de Tachtigers over de waarde van Schaepmans literaire werk. Zie
ook hierna: noot 29.
7
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Het Frans was op Rolduc de voorgeschreven omgangstaal tot 1912; daarna was het
nog slechts verplicht tijdens het middagmaal. Het nieuwe voorschrift van 1912 veranderde in feite weinig, want bevestigde de gegroeide situatie. Vooral 'de zorgeloosheid
van de jongere professoren' was daar, naar de mening van de oude garde, oorzaak
van. Zie: L.W. Wijnen, Van la Sainte Catherine en Sint Kathrien, in: Jaarboek Rolduc 42
(1961-1962) 99.
Felix Rutten spelt: Albertus van Antoin. Tegenwoordig wordt niet 1103, maar 1104
als stichtingsjaar van de abdij beschouwd.
II
Vertaald: `Vaarwel, verblijfplaats van mijn jeugd, I Vaarwel Rolduc, geliefd oord
Het 'Adieu Rolduc' is het lijflied van de Rolduciens en werd voor het eerst uitgevoerd
bij de prijsuitreiking in augustus 1844. De tekst is van Henri Peters (1806-1855), de
eerste directeur van het zgn. Derde Rolduc (1843-1946).
Het betreft directeur R. Corten. Zie: II, noot 18.
13
De Kerstmisviering op Rolduc werd door Felix Rutten beschreven in: Stemmen onzer
eeuw, jaargang 1904 (herdrukt in: H. van Rode [ed.], Rolduc. Schetsen en herinneringen
[Amsterdam-Rotterdam Nth] 75-77).
4 Over de boskapel van Leenhofbij Schaesberg schrijft Emile Ramakers in:
Bedevaartplaatsen in Nederland III, 401-411. Aan de bedevaart vanuit Rolduc besteedt
hij aandacht op de pagina's 406-407.
15
Sacramentsdag is de donderdag die volgt op de eerste zondag na Pinksteren, maar
wordt tegenwoordig gevierd op de tweede zondag na Pinksteren.
6
`Dieu s'avance a travers les champs' (God trekt door de velden): een regel uit
`La Procession' van de Franse dichter Auguste Brizeux (1803-1858). Cesar Franck
(1822-189o) zette het gedicht op muziek.
17
De `kamers' (donderbussen) bevatten geen schroot, maar buskruit.
17
De
`kamers'
(donderbussen)
geen schroot,
maar
buskruit.
`Sacris
solemniis
juncta sins bevatten
gaudia' (Moge
de vreugde
met
deze heilige plechtigheid
verbonden zijn), zo begint een van de hymnen, die gezongen worden tijdens de
sacramentsprocessie.
`Haydns Deutsche Singmesse': Wij denken dat Felix Rutten zich hier vergist en de
Deutsche Messe (1826) van Franz Schubert (1797-1828) bedoelt.
19
Friedrich von Schiller (1759-1805) schreef het drama Wilhelm Tell in 1804.
Leken-muziekleraren waren toen: H. Joseph Hanover (1852-1927), die van 1869 tot
1927 gefunctioneerd heeft, en Willem Joseph Rietra (1854-1931), die op Rolduc les
gafvan 1875 tot 193o. Van een van beiden heeft Felix in het schooljaar 1900-1901
pianoles gehad. In de twee volgende studiejaren betaalde hij enkel de huur voor het
gebruik van de piano. Zie: Rijksarchiefin Limburg to Maastricht (RAL), archieven
`Derde' Rolduc, inv. nrs. 842-844.
Felix Ruttens muzikale vriend was Willem Theelen. Hij doorliep op Rolduc in de
periode 1897-19o3 de klassen 3 tot en met 6 gymnasium (kleinseminarie) en de tweejarige cursus filosofie. Vanaf de `Rhetorique' (6 gym) was hij klasgenoot van Felix. De
mis die hij als eerstejaars filosoofcomponeerde, is waarschijnlijk de Missa Solemmis in
9

IO

12

1

1

20

21
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honorem Sanctae Catharinae, die op 25 november 1902 's morgens in de hoogmis werd
uitgevoerd. De 25ste november is de feestdag van Sint Catharina van Alexandria (met
het rad), de patrones van de filosofen, die haar op Rolduc altijd luisterrijk vierden. In
het gedrukte programma van de dag worth als componist van de Missa Solemmis K. Ixy
genoemd, maar dat moet wel een schuilnaam zijn. Na de 'grand' messe' en het ontbijt volgde om kwart voor elf een matineevoorstelling, waarbij een van de programmaonderdelen verzorgd werd door Felix Rutten: op verschillende manieren declameerde hij Hieronymus van Alphens `Jantje zag eens pruimen hangen'.
Willem Theelen heeft op Felix' gevoelige muzikale natuur een onuitwisbare indruk
achtergelaten. Daarvan getuigen een tweetal sonnetten uit Felix Ruttens Eerste Verzen,
getiteld `Voor W.'. Het eerste begint als volgt:
stegen langs den wenteltrap ten
toren / ...', en besluit: 'Zoo volg ik u op donkre wentelbaan I Van zelfvolmaking, — en
't zal schoon en zoet / Zijn, laag te zien en hoog in 't licht te staan.' Het tweede roept
het harde afscheid op: `Ik stond bij uw vertrek en zag den trein I Lang na, die aan mijn
hart u kwam ontrooven; I (...).' Het daaropvolgende gedicht, 'Nocturne', laat zien,
wat Willems pianospel in Felix losmaakt: `Uw bleeke vingren over 't blank klavier I
En bleekgeel lamplicht op uw blank gelaat, I Terwijl ik op der klanken zachten zwier /
Mijn stille droomen zachtjes zweven laat I (...).'
Willem Theelen was op 18 maart 1882 geboren te Horn. Ook na de vroegtijdige dood,
op 28 december 1883, van zijn toen pas tweeendertigjarige moeder, Helena Petronella
Hanckx, bleefWillem woonachtig in Horn. Toen hij op Rolduc verbleef, bewoonde
zijn vader, Pieter Theelen, de Bruggerhof in Geilenkirchen. Wij veronderstellen dat
deze daar, na de dood van zijn eerste vrouw, een nieuw gezin gesticht heeft, terwijl
Willem, die bij de dood van zijn moeder nog geen twee jaar oud was, bij een familielid in Horn is opgegroeid. In zijn Rolducse jaren — vader bekostigde de studie, inclusief de permanente pianolessen — zal hij zijn vakanties meestal op de Bruggerhof in
Geilenkirchen hebben doorgebracht. Ook Felix is daar toen meer dan eens te gast
geweest.
Na Rolduc zette Willem Theelen zijn studie voort aan het grootseminarie te Roermond. Priester gewijd op 16 maart 1907, werd hij eerst kapelaan te Ospel (1907),
vervolgens in Posterholt (1910) en Gulpen (1912). In 1929 werd hij pastoor in
Posterholt, in 1932 in Spekholzerheide. Daar overleed hij op 8 oktober 1949 aan
de gevolgen van een verkeersongeval. Een plotselinge, maar geen `vroege dood'.
Felix Rutten had beter van een `te vroege dood' kunnen spreken.
Over Willems muzikale activiteiten na zijn Rolducse jaren is ons niet veel bekend
geworden. Hij was gedurende enkele jaren secretaris van de Limburgse SintGregoriusvereniging. Tijdens zijn kapelaanstijd in Gulpen (1912-1929) 'ging hij met
zijn jongens anderen voor in zang- en muziekbeoefening' en in Spekholzerheide
stond hij bekend als `goed kenner en beoefenaar van de volkszang'.
Zie: RAL, archieven `Derde' Rolduc, inv. nrs. 164, 268, 273, 309-314, 839-844;
Felix Rutten, Eerste Verzen (Amsterdam z.j. [1905] ) 51-53; Jan G.C. Simonis, Zielzorgers
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in het bisdom Roermond 1840-2 000 (Sittard zoos) 407; Parochie-archiefSint-Martinus
Spekholzerheide; krantenknipsels uit het memoriaal `Gedenkwaardige gegevens
en gebeurtenissen, 1932-1964'.
Schubert, Schumann: zie IV, noten 35-36.
23 Joseph Haydn (1732-1809) componeerde Die Schdpfung in 1798.
24 Richard Wagner (1813-1883) schreefDie Meistersinger von Niirnberg in 1867. Wagner is
Ruttens grote muzikale held: zie het vervolg van dit hoofdstuk (en de noten 32, 35,
36, 39) en VIII, noot IL
25 De op 17 januari 1901 benoemde leider van de kerkmuziek was Pierre H. Zeijen
(1883-1968).
2 6 Michael Haller (1840-1905), Lorenzo Perosi (1873-1956), Giovanni Pierluigida
Palestrina (1525/26-1594).
27 Francesco Soriano leefde van 1549 tot Ail. De eerste uitvoering van de
Mattheuspassie van Bernard Pothast vond plaats op Palmzondag, 20 maart 1864.
De traditie van de Tassie van Pothast' werd op Bolduc voortgezet tot in de jaren
zestig van de twintigste eeuw. Een levensschets van Bernard Pothast (1824-ig o4)
schreefLou Spronck in: Sittardse cultuurdragers, 126-147.
28 De dichter Jacques Perk (1859-1881) maakte in 1879 tijdens zijn verblijfin Laroche
aan de Ourthe kennis met Mathilde Thomas, een vriendin van zijn zuster. In zijn
Mathilde-cyclus, een reeks sonnetten, figureert zij als de verpersoonlijking van zijn
schoonheidsideaal. Het gedicht Iris (1881), met de beroemde beginregels: `Ik ben
geboren uit zonne-gloren / En een zucht van de ziedende zee', droeg Perk op aan
Joanna Blancke, zijn laatste vlam.
29 Schaepmans monumentale dichtwerk Aya Sofia dateert van 1886. Het werd door Willem
Kloos op een ongenadige manier belachelijk gemaakt. Zie ook hierboven: noot 8.
De vriend van Felix Rutten, die later burgemeester van Tubbergen werd, was Leo
ten Holder uit Terborg. Hij bracht slechts een jaar op Bolduc door (1900-1901) en was
eerste burger van Tubbergen van 1910 tot 1922. Het vijf meter hoge, bronzen staridbeeld van Schaepman werd pas onthuld in augustus 1927, tijdens de ambtsperiode
van burgemeester Luijckx (1923-1940). Het beeld is gemaakt door August Falise
(1875-1936), die ook de standbeelden van dr. P.J.H. Cuypers (Roermond),
Hieronymus Bosch (Den Bosch) en Thomas van Aquino (Katholieke Universiteit
Nijmegen) vervaardigde.
3° De auteur van het sprookjesachige verhaal De kleine Johannes (1887), het grote gedicht
Ellen, een lied van de smart (1891), het drama in verzen Lioba (1897) en de dichtbundel
Van de passieloze lelie (Igo') is Frederik van Eeden (186o-1932).
31 Guido Gezelle was geboren in 183o en overleed in 1899.
32 'Das schtine Fest, Johannistag': zo begint niet slechts de bassolo van de goudsmid
Veit Pogner in de Meistersinger, maar het slaat waarschijnlijk ook op de dag waarop
Felix Rutten en zijn vriend in Aken naar de opera gingen: 27 december (1901?), de
gedenkdag van de apostel en evangelist Johannes. Een andere, meer bekende
22
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33

Johannistag' is 24 juni, het feest van Sint Jan de Doper, de boetgezant.
'ontvoerd als Habakuk aan zijn haren, heengesleept, weggedragen, ten hemel opgevoerd': Niet het boek Habakuk uit het Oude Testament verklaart deze passus, maar het
boek Daniel 14, 33-39, waarin verhaald wordt dat de profeet Habakuk door een engel
aan zijn haren door de lucht werd meegevoerd om Daniel in de leeuwenkuil van voedsel te voorzien. Zie ook: Reallexikonffir Antike und Christentum XIII (Stuttgart 1986) 215216.

'Jacobs strijd met de engel': Het boek Genesis verhaalt hoe Jacob een hele nacht lang
moest strijden tegen de engel Gods. Deze verdween bij het aanbreken van de dageraad, zeggende: Toortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israel (betekenis: hij
strijdt met God), want u hebt met God gestreden en met mensen en u hebt hen overwonnen.' (....) Jacob noemde die plaats Peniel (betekenis: gelaat van God): 'Want,'
zo zei hij, 'ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven
gebleven.'
35 'Heil Sachs, Heil': De opera Die Meistersinger wordt afgesloten met een algemeen
eerbetoon aan de hoofdpersoon, schoenmaker Hans Sachs: 'Heil! Sachs! Niirnbergs
teuren Sachs.' Het zijn de laatste woorden van deze opera.
36 Aan het einde van Die Meistersinger zingt Walther von Stolzing het lied, dat Hans Sachs
gemaakt heeft: `Morgenlich leuchtend im rosigen Schein ...'. De laatste woorden van
dit lied zijn 'Parnass und Paradies.'
37 Het citaat uit Perk berust op het sextet van het sonnet `Deine Theos' (ontzagwekkende godin): `Schoonheid, o, Gij, Wier naam geheiligd zij, I Uw wil geschiede; kOme
Uw heerschappij, I Naast U aanbidde de aard' geen andren god! II Wie eenmaal U
aanschouwt, leefde genoeg: I Zoo hem de dood in dezen stond versloeg / Wat
nood? Hij heeft genoten 't hoogst genot!'
38 Het citaat uit het dichtwerk van John Keats (1795-1821) is te vinden in de vijfde strofe
van de 'Ode on a Grecian Urn' (1820): 'Beauty is truth, truth beauty,' — that is all I
Ye know on earth, and all ye need to know.
39 'zijn wandelgang door de wijde wereld naar de Graaltempel': Parsifal (lees: Felix
Rutten) overlegde bij zichzelfwelke wegen hij moest bewandelen om de burcht
Monsalvat waar de Graal bewaard wordt (lees: de tempel van de Schoonheid) te
bereiken.
In zijn schrijven van 2 maart 1967 had archivaris Offermans voorzichtig opgemerkt
dat de berg `Montsalvat' uit de Graalsage nu `Montserat' genoemd wordt. In zijn
antwoord van 2 april 1967 ging Felix Rutten niet met hem in discussie, maar merkte
enkel op: "Monsalvat" schrijfik als Wagnerianer, naar de tekst van Lohengrin: "In
fernen Land, unnahbar unsren Schritten, I liegt eine Burg die Monsalvat genannt."
40 In feite spelen de gebeurtenissen waarover Felix Rutten vertelt in de eerste jaren
van de twintigste eeuw.
`de hogeschool te Leuven', lees: de Leuvense universiteit.
34
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WILHELMINA-TIMPERK

1

Tot het jaar 1890 toe, sterfjaar van koning Willem III, waren de Limburgers niet gewend
om veel op Den Haag te letten. De Oranjes hadden het Limburgse yolk dan ook maar weinig grond geboden tot genegenheid, en zeker niet meer nadat Willem II zijn Vaeshartelt,
laatste kasteel in de provincie, van de hand gedaan had. Gafdit niet te kennen dat het wel
degelijk in de bedoeling lag van de vorst om zich terug te trekken boven de grote rivieren?
Vanzelfsprekend hadden ook in het zuiden de klokken geluid ter koninklijke begrafenis
in Delft.3 De kranten waren daarbij niet karig geweest met berichtgevingen over de gebeurtenissen: de koningin-weduwe, Emma, regentes, in zorg en kommer over haar nog
onvolwassen dochtertje, laatste spruit van het oude geslacht En daar begint Limburg
verrast en als met bevreemding het kind te ontwaren, het nu tienjarig koningskind aan de
zijde van de moeder: Willemientje, de prinses.
Het koningskind. En kinderen trekken aan, om hun jeugd, hun prille gratie, hun ongekunstelde bevalligheid. Een kind, een meisje. Het ontroert Limburg, want de Limburger
voelt romantisch. De sfeer der sprookjes is eromheen, de magic van het wonder. En het
beet van dit prinsenkind dat het zich ontbolstert tot een werkelijk mooi meisje.
Zelf was ik toen acht jaar, twee jaar jonger dan Willemientje. Mijn ontwakende verbeelding werd gaande gemaakt in die tijd. Ik herinner me uit die dagen heel secuur, dat ik
met bezorgdheid mijn vader vroeg: ze haar wat doen, die ministers?' Zo was het
dan toch altijd weer in die sprookjes Blauwbaard, Sneeuwwitje, Ezelsvel en in die jammerlijke geschiedenis van Genoveva van Brabant.4 'Arm prinsesje,' zal mijn moeder toen wel
gezegd hebben, kommervol, `geen kind meer tussen andere kinderen, waarmee ze ravotten mag en vrij spelletjes doen; ze zal nu streng bewaakt worden, geen vrijheid meer kennen, geen eigen gangen gaan, geen zorgeloosheid meer; en in plaats van kameraadjes nu
voortaan eenzaamheid temidden van de paleiswacht, met niets voor ogen dan de kroon,
de zware kroon, — arm bloedje.'
Ik voelde een diep meewaren met het sprookjesprinsesje dat Koningin moest worden.
Ook in Limburg werd met instemming het pittig gedichtje gelezen van P. van Meurs:
Willemientje, aorig keindje, 'k heb zo veul van oe geheurd.' 5
2
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[ VIII - WILHELMINA-TIJDPERK

Wilhelmina's sterfdag, schrijven: 'Het bezoek betekende een ommekeer, een historisch
moment.' Al wat er aan romantiek te sluimeren lag op de bodem van het oude Maasland
en in het gevoelig hart der Limburgers, stond plotseling in overdadige bloei: een kind,
een vijftienjarig prinsesje, voor de kroon bestemd, — en een moeder die, weduwe geworden, het yolk komt vragen om vriendschap en welgezindheid voor haar dochter die de
kroon zal dragen. Het ontroerde Limburg tot in de wortels van zijn wezen. Bij die schok,
als plotseling uit lange dommel opgeroepen, ontwaakte de pinksterbruid der romantiek
als tot een nieuw bezinnen. Heel de provincie op stelten, brandde niet enkel van nieuwsgierigheid, maar ook van diepgevoelde belangstelling, in feestelijk voorgevoel. Het koningskind, de `dag van de beide koninginnen', juicht Maastricht zijn gasten tegemoet: het
sprookje, het wonder was men geneigd te zeggen. Het noorden: Groningen, Friesland,
heette het smadelijk, zou stug gebleven zijn. Waren er dan geen zangers en geen schoonheidszoekers meer, om blijde inkomsten als deze te bevloeien met gulden inkt? zoals
Vondel zeide.i° Onderweg zou Willemientje aan bange voorgevoelens lucht gegeven hebben: `Moeder, hoe zal het ons in 't zuiden gaan?'
Maar de kroonprinses zou het zuiden leren kennen. Als een bloem viel Limburg voor
de hoge bezoeksters open. De zwaan van Lohengrin repte zijn vleugels, dat de lucht ervan
gonsde; en er was in heel ons Maasland niets dan feest en zang en jubelend geluid."
Holland verbluft. Men had er wel degelijk het oor te luisteren gelegd. Wat was in
Limburg gaande? Welke perspectieven openden er zich in het gouden licht van de
Oranjezon? Was dat het donkere zuiden nog?
De Limburgse moeder had de koningin-moeder begrepen in de angstige bezorgdheid
om het lot van haar kind: hoe ze in haar hulpbehoevendheid vroeg om instemming met
de leuze van het vaderland, die ook de hare geworden was: Je maintiendrai. Het yolk van
Limburg beantwoordde die bekommering met zijn subliem: 'Present, majesteit.' En deze
als mystieke samenspraak werd voortgezet met dit gebaar van overgave, ongehoord: de
vorstelijke moeder bracht het kind der Oranjes in de armen van het yolk van Limburg, dat
aanvaardde. Limburg wist van eer en plicht. Mouwen opgestroopt, buksen voor de dag
gehaald, banieren ontplooid, maar meer nog: Limburg gaf zijn hart, — en de overeenkomst zou onverbreekbaar wezen. Laat zijn mensen al eens zweren bij de grijns van een
geil mombakkes, dat is de waarheid van Limburg niet. Die ligt er mijlenver vandaan. De
waarheid voor Limburg is zijn weekhartigheid, zijn gevoeligheid, zijn ontroerbaarheid.
Een hoge landsvrouwe was in aantocht als met bloemen in de hand, de armen ter omhelzing open, haar kommer verbergend achter een glimlach van goedheid. En dat was zonneschijn zoals men die in Limburg niet kende: het mooiste sprookje van het yolk van
Limburg, een droom als nooit gedroomd.
De provincie liep leeg, al was er dan ook niets anders te zien dan de koninklijke trein,
die voorbij spoorde, versierd met dundoek en festoen.1 Geen kerktoren waar geen oranje
wimpelde; de klokken luidden van dorp tot dorp. Een straat van louter muziek waar de
trein zijn vaart nam door het groene land, onder een blauwe zomerhemel, die als zelf ook
vol snaren en triangels hing.
2

[143]

[ FELIX RUTTEN TERUGBLIK

Venlo zou nog maar een voorspel zijn, herinnerend aan het oude Gelderse, de enige
waar men, als in zo menige stad in Vlaanderen, er giganten op nahoudt, reuzenpoppen
die de stichters van de steden voorstellen. Met oranje getooid, dansten zij in grotesk feestbetoon voor de vorstelijke bezoeksters. Ja, toen het prinsesje in uitbundig plezier en kinderlijk spontaan naar de dansende Valuas en zijn vrouw de handen uitstrekte, als naar
speelgoed voor Willemientje bestemd, was voor het juichende yolk op dat ogenblik het
koningskind zelf als het kind van Venlo geworden.
En dan Maastricht in feest en vlaggentooi. Van de jonge morgenuren of heeft de stad
gegonsd als een bijenkorf. In karavanen zijn de bezoekers toegestroomd. Boven de spiegel van de Maas is de zomerhemel blauw en gouden, een eindeloze heerlijkheid van glimlachend geluk. Van hoge masten wemelt zonnig oranje langs heel de oude, grauwe brug.
En de stadstorens, op hun tenen staande, groeten van de overzijde. Een opgewonden menigte overal nog in de weer, nog vlaggen opspijkeren, tapijten uitrollen. Kinderen rukken
op in zingende scharen. Boodschappers rennen. Er wordt met bloemen gesjouwd. Geen
mens heeft tijd. En de stad loopt boordevol. Vier dagen gaat het feest duren. Hoe komt
alles nog gereed? En intussen bewegen de wijzers op de wijzerplaten steeds vlugger en
verder.
Dan eindelijk begint het opgaan naar het station, waar de trein verwacht wordt. De rijtuigen rollen voorbij, hoge hoeden in menigte, zomertoiletten bloeien in kleurige zwier.
Soldaten marcheren met muziek en vendels. Politie houdt moeizaam orde in het blijgeestig opdringende yolk, dat woelt en wemelt. Schutterijen van de dorpen, muziek van de
voorsteden. En daar stapt statig de erewacht aan, met oranje sjerpen, jonkers en baroenen
van de rondom verspreide kastelen, op hun prachtig gezadelde paarden: Limburgs adel
die de hoge gasten tot geleide zijn zal.
Het geroezemoes wordt nog weer groter. De gouverneur, de burgemeester zijn voorbijgereden.'3 De spanning stijgt, is haast niet meer te dragen, bereikt Naar kookpunt. De
tijd is gekomen, het uur van de aankomst. Plotseling een trillen door de duizenden in
rijen. Het kanon in de verte. Dit is het teken. Het kanon dreunt. In een feestelijk ritmé volgen de losbrandingen op elkander. En de klokken laten hun klanken los. Alles wat Maastricht aan klokken telt van kerken en kloosters begint te beieren en te klepelen, van nabij
en van ver. En uit de richting van het station rolt meteen 'n donder aan, een losbarsting
van een oorverdovende geluidsdavering, waarin fanfarenklank en klokgelui verloren gaat.
Maastricht dat Oranje zijn welkom toeroept.
Maar niet Maastricht alleen. Heel Limburg was er en het was heel Limburg dat het
prinsesje hulde bracht en bloemen toewierp en liefhebbend tegemoet vloog, in een orkaan
van jubelend gejuich. Nog in 1962, haast zeventig jaren nadien, herinnert zich het Limburgs
Dagblad nog de feiten en schrijft van dat bezoek: 'De geestdrift kende geen grenzen.'
De diepe grond van deze uitbundige vreugde-uiting was wel, dat Maastricht zich,
door het gebaar van de Regentes, eindelijk in zijn eer hersteld wist. Limburg dat in dit
moment vol erkentelijkheid opzag naar de Sterrestad, voelde zich zelf ook tevens geeerd
in zijn Maastricht: wij zijn geen miskenden, geen misdeelden meer, tellen van nu of mede
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in het koninkrijk; onze bestaanswaarde wordt erkend; we tellen mede in het vaderland.
Het vertrouwen door Frederik Hendrik in 1632 aan Maastricht gegeven, worth ons teruggegeven door de Koningin.14 In de persoon van Wilhelmina vonden Oranje en Limburg elkander, en dit voor het leven. Het zuiden zijn Koningin, de Koningin haar Limburg.
Het Malieveld van 1918 bewees per slot de echtheid van de geestdrift van 1895, die de
drempel gelegd had voor hetgeen het Wilhelmina-tijdperk voor Limburg mocht heten.i5
Onder Koningin Wilhelmina's beleid kwam ons zuiden alsdan als tot ontwaken, in elk
geval tot een geheel nieuw leven, tot hetgeen bij onze oostelijke buurlui `Selbstbejahung'
beet, dat is de erkenning en bevestiging van zichzelf.
De nieuwe eeuw had ingezet, het prinsesje was Koningin geworden. Reeds was het
vraagstuk der arbeidersklasse sterk aan de orde. Socialisme was het woord dat in wuivende vaandels geschreven stond en de naam van Troelstra 'n leuze, een programma; vooral
ten gevolge van de spoorwegstaking van 1903 werd er de nadruk op gelegd.
Van nu of bleef Limburg zich wel ten volle bewust van wat de elfde provincie to wachten stond. De commissie van de mijnbouw, in 1899 ingesteld, werd in 1901 gevolgd door
de wet, die de terreinen aanwees waarin steenkoolontginning zou plaatsvinden. Werd aan
Maastricht voorbijgezien uit praktische gronden, aan Valkenburg werd niet geraakt om-
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dat het stadje vanouds zijn toeristieke faam al cultiveerde als een andere industrie. Niets
echter zou de nieuwe gewinzucht beletten om door te dringen naar het westelijke Maasland, waar Sittard ligt als een sleutel op weg naar het noorden.
Inderdaad, de tijd van grap en jool was voorbij, al hield de vastenavond stand. Maar
de periode van een vriendelijk-lief te-goeder-trouw, van plaatselijke potentaatjes en eigenwijze, dikbuikige burgervaders, Pickwick-figuurtjes, die het wel wisten en verder niemand
nodig hadden, was ten einde. Bij de vuren van de nieuwe tijd waren koele hersenen en bezadigdheid van vaklui nodig, sterke handen bij het aanbeeld dat om forse mokerslagen
vroeg. Om bier de weg te vinden, moest er meer dan een wil zijn, en wanneer de arbeider
zijn loon waard is, komt het aan op daden die dingen tot stand brengen. Ook bier is het
de arbeid die adelt.
De stichting der Staatsmijnen had plaats op 1902, de eerste dag van mei, en de eerste
staatsmijn heette Wilhelmina. Tussen 1898 en 1915 begonnen io van de 12 mijnen met de
aanleg van schachten, en van deze io kwamen al 8 mijnen in die jaren 'in productie', zoals
dat heet.I 6
En intussen was Poels teruggekeerd uit Amerika, mgr. dr. H.A. Poels uit Venray
(1868-1948), de grote voortrekker bij de stichting der vakorganisaties, die staat voor een
eigen richting in de sociologie. Bij de lengte van zijn leest, kon deze de diepte meten van
zijn geest; het loon voor hetgeen Poels aan goeds deed voor Limburg, werd hem toegekend in de vorm van een standbeeld te Heerlen. Als universiteitsprofessor te Washington
had hij het zes jaren uitgehouden, toen de trek naar zijn dierbaar Limburg hem te machtig
werd. Hij zou tevreden zijn met een heel klein plaatsje, schreef hij aan de bisschop van
Roermond, maar hij wilde tevens ook wel wat doen voor de mijnstreek in opkomst. Zo
kwam hij terug in december 1910. En weldra was zijn naam in roep door heel het land,
waar als een hartstocht ontstond voor massabewegingen, grootscheepse verzamelde verenigingen. Alles groepeerde zich in bonden, arbeiders, boeren, tuinders. Door Poels geleid, bleefarbeidend Limburg rooms en koningstrouw. Poels was de bezieler.'7
Ouden van dagen moeten het beleefd hebben als een schimmenspel, toen na het
einde van de eerste oorlog en de val van het ministerie Cort van der Linden, de betekenis
van Limburg ook duidelijk werd op het gebied van de staatkundige ontwikkeling van ons
Nederland. 18 Het was in 1918 dat de Koningin de Venlonaar mgr. Nolens, priester, uitkoos
tot kabinetsformateur.1 9 Voordien hadden in het ministerie Heemskerk de gebroeders
Regout uit Maastricht reeds de portefeuilles bezeten van Justitie en Waterstaat. 2 ° Nu echter werd voor het eerst een Limburger, jhr. mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck uit Maastricht, belast met 't bestuur van 's lands zaken als Minister-President. 11
En intussen begonnen de Zuid-Limburgse dorpen van vroeger kleine steden te worden. Zo had het inwonertal 6.030 van het kleine Sittard in 1900, zich in 1925 reeds uitgebreid tot 13.327.
Dat was het nieuwe Limburg van de aanvang van het Wilhelmina-tijdperk, waaraan
de Koningin onaflaatbaar tot het einde haar genegen belangstelling heeft gewijd.
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Wanneer eenmaal haar huwelijk heeft plaatsgehad in 1901, wordt vooreerst voldoening gegeven aan de bisschopsstad Roermond, waaraan in 1895, bij gelegenheid van het
eerste officiele bezoek aan Maastricht achteloos voorbijgegaan was. De archiefkwestie
tussen beide steden was daarvan oorzaak geweest. Dit koningsfeest aan Maas en Roer, in
het bijzijn van Prins Hendrik, heeft toen weinig minder ontroering gewekt dan het vroegere koningsfeest in de hoofdstad. Roermond, als omgetoverd in een bloementuin, onder
medewerking van de oude dr. Cuypers, ontving de hoge gasten in haast verbijsterende
prachtsontplooiing. Van het ten feest getooide balkon mijner tante Marie mocht ik er de
intocht gadeslaan, tante zelf in groot toilet, temidden van haar mooie dochters, alles wit
en oranje. Aileen oom wilde zich niet bewegen om ook to komen kijken, echt `vreigelend'
en plagerig, waar zijn romantische wederhelft gloeide van geestdrift. Maar toen het ontzaglijk gejuich der begroeting van de menigte losbarstte, de klokken, de fanfares, de
daver van het geschut Per slot was oom toch 66k gekomen. En daar, voorrijders, galakoetsen, militair en erewacht, ceremoniemeesters en palfreniers, koetsiers in bonte gala
en de zes paarden van de koninklijke open wagen met, in een weelde van louter bloemen,
het jonge paar, groetend, glimlachend, stralend, als gedragen op een zee van gejuich, ja
22
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Toen daarna zijn vrouw naar hem omzag, stond oom erbij als bedremmeld: `Ja, wie
had zich zo iets kunnen voorstellen en hij wiste tranen weg uit zijn ogen, — de
Limburger, 66k hij! 23
Dan voor de open poorten van Roermonds beroemde Munster, waar het Wilhelmus
dreunde, wachtte de bisschop van Limburg in vol ornaat, met heel de geestelijkheid in het
rond, om daar de hoge gasten toe te spreken. Treffend deze woorden: `Zoals heel de bevolking zijn aandacht gevestigd houdt op deze kerk, heeft Limburg ook de blik gericht op
Uwe Majesteit, die, evenals deze torens het kruis ten hoge heffen, ook met uw handen het
kruis voor ons omhoog houdt.' 24
Talrijk zijn de bezoeken geweest die Koningin Wilhelmina aan onze provincie gebracht heeft, er telkens uitbundige vreugde brengend. Men zag haar op de landbouwtentoonstelling te Sittard, en te Tegelen bij de Passiespelen. Zij was bij de legermanoeuvres in
het Valkenburgse in 1905 en bij de opening van het Julianakanaal. Zij bezocht het overstroomde gebied bij Sittard in 1926, waar zij persoonlijk een verzoekschrift in ontvangst
nam van een man, die door het water naar haar toeliep. Koningin Emma komt een maand
vakantie nemen te Houthem en winkelt te Maastricht; en Koningin Wilhelmina ontvangt
in Den Haag de `Maastrichter Staar'. Maastricht ziet Hare Majesteit met bolhoed te paard,
wanneer zij na een revue de stad binnenrijdt, en ziet haar met de diadeem gekroond wanneer zij er recipieert in het gouvernementsgebouw. In grote luister heeft zij te Maastricht
haar gemaal voorgesteld, waar zij ter ontvangst op het stadhuis verscheen in een vorstelijk
sleepgewaad van paars fluweel en bijpassende hoed met zwierige struisveder; en de eenvoudigste jongen op straat wist er je te vertellen, dat dit toilet apart voor deze reis te Parijs
gemaakt was, om het op pronk verzot Maastricht in het gevlij te komen. Toen het hospitaal er bij een andere gelegenheid — zij was nog kinderloos — Hare Majesteit het jongste
borelingske toonde dat men er herbergde, nam zij de baby in haar armen en kuste het: en
geen oog van wie het bijwoonden, bleef
droog. 5
Alle mijnen bezocht de Koningin om
beurten. Om de Emma te bezichtigen
(1913), kwam zij van Venlo naar Heerlen
per auto. In 1917 was de Oranje-Nassau
aan de beurt, waarbij de vorstin de nacht
doorbracht in haar koninklijke trein, deze
op een dood spoor gereden temidden van
een schitterend landschap; bij het ontwaken in de ochtend, zong er de nachtegaal.
In 1919 was zij daar ter plaatse terug en bij
haar bezoek aan de Maurits in 1927 daalde
zij er of ondergronds. Bij het bezoek aan
de Wilhelmina, 22 maart 1945, gebeurde
het, dat een der mijnwerkers, waarmede
2

[148

]

[ VIII - WILHELMINA-TIJDPERK

de Koningin zich vriendelijk onderhield, haar zeide: `U kunt altijd op ons rekenen, Majesteit. 26
Voorafgaande aan het bezoek aan de Sittardse landbouwtentoonstelling in 1913, had
de Koningin ook deze stad van Limburg reeds enigszins leren kennen. Op doorreis naar
Maastricht 'n keer had zij een klein oponthoud toegestaan, waarbij de gemeente haar op
het stationsemplacement zou kunnen hulde brengen. Sittard vernam dit met grote voldoening en bereidde zich voor op de heuglijke gebeurtenis. Maar op de bepaalde dag regende het pijpestelen. Het was erbarmelijk zoals het goot. Wat konden regenjas en paraplu hier baten? Op het uur van aankomst regende het zelfs nog om het hardst. Niettemin
was men er, druipnat wel te verstaan, bruidjes als verzopen katten, muzikanten en verenigingen, standaards en instrumenten in hoezen gepakt, scholen, geestelijkheid en gemeenteraadsleden. En de burgemeester met z'n ketting om de hals, de hoge hoed op het
kale hoofd. Het was de oude nog altijd, uit vroeger dagen, met z'n fletse ogen en de bourgogne-rode neus. Uit voorzorg had hij zijn plechtige toespraak gestencild laten aanbrengen op de bodem van zijn cilinder. Aan zenuwachtigheid geen gebrek. En daar was de
trein. Het portier van het koninklijk compartiment werd geopend en Hare Majesteit leunde vriendelijk voorover om te luisteren naar hetgeen de burgervader ging zeggen. Er werd
gebogen, de hoed in de hand. Er werd gestotterd en weer opnieuw gestotterd. Maar de
spreker bracht het niets verder. Toen in medelijden met zijn eigen persoon, stamelde hij
hulpeloos: `Majesteit, gij moet mij verexcuseren, maar het is mij verregend.' En Prins
Hendrik proestte het uit als een kwajongen.
Het was nog het kleine Sittard vanouds voor 'n laatste keer; en daar, ziet u, gebeurden
zulke dingen. — Koningin Wilhelmina liet de natte oude heer in haar coupe binnenstappen om enkele woorden met de burgervader te wisselen, en dat maakte toen voor deze, in
heel zijn beklaaglijkheid, toch weer alles goed.27
Van Rolduc was ik in 1903 dus verzeild geraakt in de Belgisch-Brabantse stad Leuven:
van de slavernij der kostscholen naar de voile vrijheid, en dit nog wel in den vreemde.
Petermanville' — Leuvens patroon was Sint Pieter — imponeerde mij niet, een boerenstad
zonder muziek en zwier, met alleen een prachtig middeleeuws stadhuis, waarvan Victor
Hugo zou gezegd hebben dat het onder 'n glasstolp behoorde te staan. De studenten, een
paar duizend in getal, hadden er het hoge woord, Franssprekende Belgen en flaminganten, elkaar tegenovergesteld in de bitse onverbiddelijkheid van de bekende taalstrijd. En
vaak was er, wanneer de blauwvoet uitvloog, zoals zij het noemden, echt storm op zee. 26
`Loven Boven, altijd God Loven', luidde de oude spreuk. In elk geval kwam er met de
valavond leven in de brouwerij en was daarna de eer aan Bacchus. Al aanstonds werd ik,
na afspraak van overdag, bij het duister-worden afgehaald door goedmenende flaminganten, om binnengeleid te worden in hun eldorado, waar zij zich naar gewoonte dan verlustigden naar 's lands wijze met pinten en pijpen, onder barbaars getier. 'Studenten moeten
discuteiren,' betuigde mijn hospita.2 9 Ik viel er Om van verveling, kon niet tegen lawaai,
rookte niet en kwam terug in mijn kot, zoals dat heette, stinkend naar tabakswalm. De
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volgende dag huurde ik onverwijld een piano. De omstreken bevatten mooie gedeelten,
jachtdomein van de prinsen van Arenberg.3° Brussel was gemakkelijk bereikbaar en daarmee de Muntschouwburg en Wagner, die Parijs de loefafstak.
Maar niet voordat ik nu bevriend geworden was met Frans van Cauwelaert, twee jaren
ouder dan ik, voelde ik me te Leuven ingeburgerd, veilig en tevreden.3i
In een ommezien waren Frans en ik met elkaar vertrouwd geraakt en werden we boezemvrienden. In het Vlaamse cultuurgenootschap 'Met Tijd en Vlijt' alreeds als spreker
gevierd, was hij de erkende aanvoerder van de flaminganten in de taalstrijd. 32 Frans was
een jongeman met stijlgevoel en distinctie, een beer in zijn gezelschap van burgers en
dorpers, zelf niettemin van eenvoudige komaf. Met de adel van zijn wezen en karakter
adelde hij de beweging zelf. Hoe hoog ik tegen hem opzag, wij stonden met onze idealen
op gelijke voet. Zijn vriendschap stempelde mij, vreemdeling die ik was, tot compatriot
onder de flaminganten. Ik bewonderde mijn vriend in de glans van zijn prille roem en, als
iedereen, hield van hem wanneer hij, bij de winterse haard, mij inwijdde in zijn toekomstplannen. Wij waren bondgenoten, samenzweerders. De afstand die er toen nog was tussen Vlaams en Hollands, zag hij door mijn toedoen in de verte reeds als overbrugd.33 Een
studentenalmanak te Amsterdam had gedaan gemaakt met het pseudoniem waarvan ik
me bediend had tot in 1905 mijn Eerste Verzen verschenen: nu zou mijn naam Vlaanderen
min of meer tot wimpel dienen, bij de door Frans gezochte toenadering tot de taalbroeders in het noorden.34
Maar een Damocles-zwaard hing boven onze vriendschap, alsof die gevaar inhield
voor het Franse overwicht, waarvoor kardinaal Mercier stond in hoogsteigen persoon.35
Ofschoon Frans diens beste leerling in de psychologie genoemd bleef, verbande de professor hem per slot dan toch, eerst als student naar Dresden, dan als professor naar
Freiburg in Zwitserland. De heksenketel aan de universiteit stond reeds langer op overkoken. Marie Belpaire, de grote schutsvrouwe van de Vlaamse cultuur te Antwerpen, zette in
die dagen vergeefs hemel en aarde in beweging, om er aan de Alma Mater een leerstoel te
verkrijgen voor de Deense bekeerling en dichter Johannes JOrgensen. 36 Geen vreemde
eend in de bijt, scheen het antwoord te luiden, waar zich nu ook vijanden schrap zetten
tegen alle invloed van buiten als van het eigen Vlaamse land. De jeugdige prof Jef de Cock,
die het gewaagd had een Vlaams tijdschrift De Groene Linde op te richten, werd gekraakt,
terwijl ze Van Cauwelaert zelf ook gemuilkorfd hadden.37 Publicaties van mij in tijdschriften van het noorden zullen ongewenst geweest zijn, zoals mijn vriendschap met Van
Cauwelaert zelf al een ergernis was. Kon ik het helpen dat ik glimlachen moest, toen de
vinnige Lecoutere, in het Vlaams docerend, ons voorhield: `Maerlant is droog en zit vol
stoplappen,' en van Napoleon beweerde dat deze 'de vuist wrong aan de nek van het vaderland'. 38 De blaaskaak die prof Bang heette, beet ons toe in zijn drift: `Croyez-vous que
je me laisse chier dans la main!' 39 Deze snuiter was een Duitser. Van links en rechts kreeg
je telkens weer de indruk van `versleten werk'.
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Koningin Wilhelmina (31 augustus 1880 — 28 november 1962) heeft vijftig jaar geregeerd, van 1898 tot 1948. De laatste twintig jaar daarvan vallen buiten het bestek van
Terugblik. Felix Rutten heeft die in het buitenland doorgebracht, eerst reizend en
trekkend, vanafi937 in Rome, dat zijn tweede heem zou worden.
Wilhelmina's biografie werd geschreven door Cees Fasseur, Wilhelmina. De jonge
koningin en Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas (z.p. [Amsterdam], 1998, 2001).
Kasteel Vaeshartelt werd in 1841 door Petrus Regout voor koning Willem II verworyen. Bij de openbare verkoop ervan door de erfgenamen van de koning in 1851 werd
het eigendom van Petrus Regout. Zie: A.J. Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878
(Nijmegen 1959) 111-112.
3 Felix Rutten heeft hier het oog op de begrafenis van koning Willem III, die op
23 november 1890 gestorven was.
4
`Blauwbaard (Barbe-bleue)' en `Ezelsvel' behoren tot de Sprookjes van Moeder de Gans
(1697) van Charles Perrault (1628-1703), `Sneeuwwitje' tot de sprookjes die door de
gebroeders Grimm (Jacob 1785-1863, Wilhelm 1786-1859) zijn opgetekend; Genoveva
van Brabant, een al uit de Middeleeuwen daterende legende over de huwelijkstrouw,
vond vanaf de zeventiende eeuw ruime verspreiding als volksboek.
5 De jezdfet Bernardus van Meurs (1835-1915) was een succesvol volksschrijver.
Zijn voordrachten (volgens Harry Prick: `staaltjes van geestig en gemoedelijk proza')
en zijn dichtbundel Kriekende Kriekske (1879), geschreven in het Over-Betuws dialect,
deden zijn naam ook na zijn dood nog enige tijd voortleven. Recentelijk schreef
Mathijs Sanders over hem in: Trajecta 8 (1999) 321-325.
6
Lees hierover: Carel Bloemen: De Roermondse Archidkwestie 188g-igoi (Maastricht 1966).
7 Voorzang: Domine, salvam fac reginam nostram. Antwoord: Et exaudi nos in die,
qua invocaverimus te. Vertaling: Voorzang: Heer, behoud onze koningin. Antwoord:
En verhoor ons als wij u aanroepen.
8
Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926) was Commissaris van Koningin van
27 september 1893 tot 7 mei 1918. Hij werd als zodanig opgevolgd door zijn zood
Charles (1873-1936), die al na vier maanden Minister-President werd. De vertaling van
de wapenspreuk 'Antes morir que ser traidor' luidt: Liever sterven dan verrader zijn.
9 Het koninklijk bezoek aan Limburg vond plaats van maandag 20 mei tot en met
vrijdag 24 mei 1895.
In zijn Geboortklok van Willem van Nassau (1626), de eersteling uit het huwelijk van Prins
Frederik Hendrik met Amalia van Solms, vraagt Joost van den Vondel (1587-1679) de
Muzen om inspiratie: `Bevloeit met gulden inkt dees zalige geboort' (versregel 40).
In Wagners opera Lohengrin (1848) maakt de ridder, naar wie de opera genoemd is, als
een `dens ex machina' zijn entree op een kleine platboot, getrokken door een zwaan.
Het volk jubelt over dit wonder. Het door paarden getrokken rijtuig met de `keuniginnekes' wordt door Felix Rutten vergeleken met de door de zwaan getrokken praam
met de held Lohengrin.
Ter illustratie een aantekening uit het Diarium Externorum van het Sittardse
2
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Aloysiuscollege d.d. maandag 20 mei 1895: `Bezoek van Hare Majesteiten, de
Koninginnen, aan de provincie Limburg: om 12 uur vrij. Om kwart voor vier stond
het collegie aan 't station om den koninklijken trein te zien passeeren en een
ontzettende massa menschen.' Zie Arch. Jeztieten: AAS, nr. 26.
13 'De gouverneur' was Gustave Ruijs de Beerenbrouck: zie noot 8. De burgemeester
van Maastricht (twee perioden: 1861-1867 en 1873-1900) was Willem Hubert
Pijls (1819-1903).
/4 Bij de overgave van Maastricht in 1632 stelde stadhouder Prins Frederik Hendrik,
de `stedendwinger', zich namens de Staten-Generaal zeer tolerant op: naar oud
gebruik mocht de stad zichzelfblijven regeren onder toezicht van beide heren, de
Prins-Bisschop van Luik en de Staten-Generaal. Uiteraard moest Maastricht, naast
de katholieke confessie van de Prins-Bisschop, nu ook de protestantse van de
Staten-Generaal accepteren (`cuius regio, illius et religio').
Vanaf de Belgische Revolutie in 183o werd Limburg, in het bijzonder Maastricht,
door de Nederlandse regering gewantrouwd. Limburgers werden gezien als antiHollands, Belgischgezind, potentièle muiters. Maar Wilhelmina, zo stelt Felix
Rutten, brak met die opvatting en schonk Limburg opnieuw het vertrouwen.
15 De aanhankelijkheidsbetoging voor de monarchie op het Malieveld in Den Haag
op 18 november 1918 was een reactie op de socialistische oproep tot revolutie van
Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) op 12 november 1918. Veel Limburgers en
Limburgse organisaties, door dr. Henri Poels (1868-1948) daartoe opgeroepen,
namen eraan deel.
16 De Staatsmijnen werden in het leven geroepen bij de Wet op de Exploitatie van
Staatswege van Steenkoolmijnen in Limburg, gepubliceerd in Staatsblad nr. i7o,
van 24 juni 1901. H.J.E. Wenckebach, de eerste directeur-generaal van de Staatsmijnen in Limburg, trad in dienst op I mei 1902.
De acht mijnen die in de jaren 1898-1915 in productie kwamen, waren: Oranje Nassau
I (1899), Willem Sophia (1902), Oranje Nassau II (1904), Laura (19o5), Staatsmijn
Wilhelmina (1906), Staatsmijn Emma (NH), Oranje Nassau III (1914) en de
Staatsmijn Hendrik (1915). Zie: J. Renes, De geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap (Assen-Maastricht 1988) 187. Volgens P. Albers s.j., Limburg onder Koningin
Wilhelmina 18g8-423, in: PSHAL 59 (1923) XXI-XXVIII, waren de Staatsmijn Maurits
en de Oranje Nassau III en IV in 1923 nog niet in productie. In: C.E.P.M. Raedts,
De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg (Maaslandse Monografieen 18, Assen 1974) staan de betreffende gegevens zeer verspreid.
17 Dr. Henri A. Poels was van igio tot 1939 aalmoezenier van Sociale Werken te Heerlen.
Zijn biografie, geschreven door J. Colsen, verscheen in 1955.
i8 Het ministerie Cort van der Linden regeerde van 1913 tot 1918.
Lees hierover: J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens 60-1931 (Assen 1978).
E.R.H. (Robert) Regout (1863-1913) werd in 1910 Minister van Justitie in het ministerie Heemskerk (1908-1913) als opvolger van A.P.L. Nelissen, die om gezondheids20
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redenen ontslag nam. Hij stierf in 1913, nog voor de Tweede Kamer-verkiezingen.
Zijn oudere broer L.H.W. (Louis) Regout (1861-1915) nam in 1909 in hetzelfde kabinet
de portefeuille Waterstaat over van J.G.S. Bevers.
Jhr. mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936) leidde drie ministeries: het eerste
van 1918 tot 1922, het tweede van 1922 tot 1924, en het derde van 1929 tot 1933. Bij
zijn aantreden als Minister-President kreeg hij al gauw te maken met een aantal netelige kwesties: de asielaanvraag van Kaiser Wilhelm II, de doortocht van (ontwapende)
Duitse troepen van Belgie naar Duitsland door de flessenhals bij Susteren, de oproep
tot revolutie van Troelstra op 12 november 1918, en de Belgische wensen tot annexatie
van Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands-Limburg in december 1918 — januari 1919.
'De oude dr. Cuypers' is dr. Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), door Felix Rutten ook
wel 'Peter Cuypers' genoemd. Iedere Nederlander kent zijn Amsterdamse scheppingen: het Rijksmuseum (1877-1885) en het Centraal Station (1881-1889). Ten onrechte
schrijft men hem soms ook werken toe van zijn zoon Joseph (of Jos) Th. J. Cuypers.
Deze bouwde bijvoorbeeld in Haarlem de Sint-Bavokathedraal en zorgde in Meerssen
voor restauratie en verlenging van het schip van de basiliek. Felix Rutten heeft zich
nooit aan verwisseling van de architecten Cuypers bezondigd, maar beging wel de
fout om, waarschijnlijk geleid door zijn afkeer van de neogotische producten van dr.
Pierre Cuypers, werken van Johannes Kayser (1842-1917) ook op het conto van diens
leermeester te schrijven. Vergelijk: IX, noot 17.
23 Dit koninklijk bezoek aan Roermond wordt door Felix Rutten ook beschreven in
het verhaal Michel en zienfemme, in: Doe bleefs in mich, 117-126.
24 Bisschop van Roermond was in de jaren 1900-1913 mgr. J.H. Drehmanns.
25 Voorzover bij de genoemde bezoeken geen jaartalen genoemd zijn, volgen ze hier:
tentoonstelling te Sittard 1913, Passiespelen te Tegelen 1946, opening van het
Julianakanaal 1935, vakantie van koningin-moeder Emma in hotel Oranje-Nassau aan
de Houthemerweg te Broekhem-Valkenburg 1923, ontvangst van de Maastrichter
Staar op paleis Noordeinde in Den Haag 1919, Wilhelmina met bolhoed te paard in
Maastricht en later met diadeem bij receptie in het gouvernement 1905, presentatie
van haar gemaal Prins Hendrik en bezoek aan het ziekenhuis Calvarienberg 1903.
26 Deze uitspraak ook in het artikel van A.J. Toussaint, Koningin Wilhelmina in de
Mijnstreek, in: Steenkool, bedriffstijdschrift van de Nederlandse Steenkolenmijnen 1948, 351.
27 Felix Rutten was als secretaris van de commissie voor kunst zelfbetrokken geweest
bij de organisatie van de tentoonstelling van 1913, die door de Koningin met een
bezoek vereerd werd. Hij schreefdaarover het artikel Onze Tentoonstelling in: Jaarboekje
voor Sittard 1914 (Sittard 1914) 64-84.
Ook in 1903, tien jaar eerder, had er een kortstondig oponthoud van Koningin
Wilhelmina en Prins Hendrik te Sittard plaatsgevonden, dat door Felix Rutten hier
in Terugblik met verve beschreven wordt. Het wordt ook besproken in: Jaarboekje voor
Sittard 1904 (Sittard 1904) 95-98, en door Jonkergouw in: Sittard Limburgse Stad, 149.
Deze laatste spreekt eveneens over het stuntelig optreden van de burgemeester,
21

22

[154]

[ VIII - AANTEKENINGEN ]

daarbij gebruik makend van een krantenartikel uit: SASG, collectie Wilms.
Archivaris Offermans heeft de formulering Toorafgaande aan het bezoek aan de
Sittardse landbouwtentoonstelling in 1913' helaas verkeerd begrepen. Hij schreef
namelijk op 2 maart 1967 aan Felix Rutten het volgende: `Bij het bezoek aan de landbouwtentoonstelling was burgemeester Gijzels aan het bewind (sedert 1904). Deze
had geen kaal hoofd, maar meer een energiek omhoogstrevende kuif. De kwestie van
het `verraegende blaedje' moet eerder gebeurd zijn. Voorzover ik goed ben ingelicht
onder Rutten. Ook was 'het blaedje' geen gestencild blaedje, want daar is men bier
pas zeer laat mee begonnen, laten we zeggen in de 2o-er jaren (...).' Maar Felix Rutten
ging op het misverstand niet in, zodat Offermans zich in zijn schrijven d.d. 5 april
1967 gedwongen zag Felix Rutten nogmaals op zijn Tout' te attenderen:
`Burgemeester Gijzels ontving de Koningin in 1913 ter gelegenheid van het ioo-jarig
bestaan van Nederland, bij de opening van de Sittardse tentoonstelling, waaraan ook
u een belangrijke bijdrage heeft geleverd met de pen. Wat zal drs. Gijzels jr., burgemeester van Heerlen, denken als hij leest dat de koningin door de voorganger van zijn
vader ontvangen werd?' Opnieuw reageerde Felix niet. Was hij gekriteerd? Het misverstand bleefdus bestaan. Later — zie: J.L. Offermans aan burgemeester Dassen d.d.
7 augustus 1969 — blijkt het een van de redenen waarom Terugblik volgens Offermans
`niet door de gemeente Sittard op deze wijze, in die vorm' kon worden uitgegeven.
28 `Vliegt de Blauwvoet — storm op zee' is de laatste regel van het refrein van 'Het lied
der Vlaamsche zonen, gezeid de Blauwvoet' van Albrecht Rodenbach (1856-188o).
De regel is identiek aan het wachtwoord van de Blauwvoeten in de roman De kerels
van Vlaanderen (187o) van Hendrik Conscience (1812-1883).
29 In een aantekening bij zijn brief aan archivaris Offermans d.d. 2 april 1967 merkte
Felix Rutten op: "discuteire" is Vlaams dialekt.'
3. De heren van Arenberg speelden vanaf 1547 een importante rol in de geschiedenis
van de Zuidelijke Nederlanden en behoorden tot de grootste weldoeners van de
Leuvense universiteit.
31 Frans van Cauwelaert (188o-196o) kwam in 1899 naar Leuven, studeerde in eerste
instantie geneeskunde, maar koos na het kandidaatsexamen voor de wijsbegeerte en
promoveerde. Hij zette zijn studie voort in Miinchen en Leipzig en werd in 1907 hoogleraar in de empirische psychologie in Fribourg, Zwitserland. In 1909 teruggekeerd
naar Belgie, studeerde hij rechten en werd doctor juris in 1913. Bij het begin van de
Eerste Wereldoorlog week hij uit naar Nederland. Anti-activist, werd hij in 1918 'eider
in de Vlaamse strijd voor de vernederlandsing van het openbare leven in Vlaanderen,
in het bijzonder voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit, en dit tegen het establishment en de Koning in. Van 1921 tot 1932 was hij burgemeester van Antwerpen.
Ook in de volgende decennia drukte hij zijn stempel op de geschiedenis van Belgie.
Een selectie uit zijn brieven uit de periode 1899-1914 is uitgegeven door Mia van
Mechelen, Uit de briefwisseling van Frans van Cauwelaert (2 delen, Antwerpen 1985-1986).
In het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven (AMVC) te Antwerpen berus-
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ten een aantal niet-gepubliceerde brieven van Frans van Cauwelaert aan Felix Rutten.
Zie ook: Lode Wils, De messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 188o-igio
(Antwerpen-Baarn 1998); dezelfde, Frans van Cauwelaert en de barst in Belgie 1910-1919
(Antwerpen-Baarn 2000).
32 Het 'Taal- en Letterlievend Genootschap met Tijd en Vlijt', kortweg 'Met Tijd en Vlijt',
was een Leuvens literair-cultureel studentengenootschap, dat bestond van 1836 tot
1945. In de jaren dat Felix Rutten in Leuven studeerde, telde het genootschap circa
250 leden, waarvan er ongeveer 200 wekelijks op de vergaderingen verschenen. 'Met
Tijd en Vlijt' was de centrale van intellectueel Vlaams leven aan de Leuvense universiteit. Frans van Cauwelaert was er in 1902-1903 secretaris van. Zijn opvolger in 19031904 en 1904-1905 was Leo van Puyvelde (1882-1965). Deze publiceerde zijn herinneringen aan het Leuvens studentengeslacht in de eerste vijfjaar van de twintigste eeuw
(`een generatie, die niet langer wilde gevangen leven in de oude vormen van verfransing en conformisme') onder de titel Vlaams Leven to Leuven in het begin van deze eeuw, in:
Dietsche Warande en Belfort 106 (1961) 253-268.

In het eerste deel van zijn biografie van Frans van Cauwelaert (periode 1880-1910)
schrijft Lode Wils op pag. 43-44: 'Felix Rutten vertelde in zijn nagelaten herinneringen hoe Van Cauwelaert in de nu komende jaren "als spreker gevierd" werd, en "niet
minder als de gevestigde aanvoerder van jong Vlaanderen. Hij was een jonkman met
distinctie en stijlgevoel, een voorname figuur in zijn daags gezelschap van burgers en
dorpers, hoewel zelfvan eenvoudige afkomst". Hij was "de afgod van de Vlaamse
jeugd. Zijn fijn besneden gelaat, als uit bleek ivoor, door het zwarte haar omlijst en
de kleine, korte zifige kinnenbaard, zijn donkere ogen die flitsen konden, zelfs zijn
klankrijke stem, gaven hem dat aristocratische, dat zijn optreden later als spreker ook
in Holland, en zijn stijgend succes zo beduidend vergemakkelijkt heeft. Iedereen onderging de invloed van zijn meeslepende, enigszins romantische welsprekendheid
Frans betekende voor mij een loutering van het studentikoze, gelijkvloerse, vaak triviale Leuven van zijn tijd Hij rees in ons midden op als een boom, en zonder evenknie. Ik voelde me als een leerling in zijn toverban." Blijkens zijn wanhopige brieven
aan Frans, toen deze Leuven had verlaten, was Felix echt verliefd op hem.' Helaas noteerde Lode Wils niet, waar de genoemde `nagelaten herinneringen' van Felix Rutten
berusten.
Zie ook: Lou Spronck, Felix Rutten (1882-1971), in: Sittardse cultuurdragers, 258 noot 25.
34 Bij de publicatie van zijn eerste gedichten, in de Dietsche Warande 1900, bediende
Felix Rutten zich van het pseudoniem Ulr. J.F. ten Tex, daarna van de schuilnaam
W. d'Hoop (in: Het Jaarboelcje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken
1902, 1903, 1904; Van Onzen Tijd, 1903,1904,1905). De bundel Eerste Verzen
(Amsterdam z.j. [1905] ) en alle verdere publicaties verschenen onder de volledige
voor- en achternaam: Felix Rutten. Zie: Felix Rutten aan Aafke de Kempenaer, Geulle
18 maart 1925, in: Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Bijzondere collecties, nr. 135 B
280.
33
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De Eerste Verzen vullen een boek van maar liefst 277 genummerde bladzijden. In 1920,

op het toppunt van Felix Ruttens literaire roem, zou er in Tilburg nog een tweede
druk van verschijnen.
35 Desire Joseph Mercier (1851-1926) was vanafi882 hoogleraar te Leuven. Hij werd in
1905 tot aartsbisschop van Mechelen benoemd en in 1906 verheven tot kardinaal.
Een grote geest, die echter geen begrip had voor de betekenis en de zin van de
Vlaamse Beweging.
36 Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948), essayiste en kunstbeschermster, wordt wel 'de
moeder van de Vlaamse Beweging' genoemd. Ze was, ook financieel, betrokken bij
de oprichting van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, en raakte, hoewel gematigd
flamingante, in conflict met kardinaal Mercier inzake de vernederlandsing van het
onderwijs in Vlaanderen. Ook speelde zij een leidende rol bij de culturele emancipatie
van de Vlaamse vrouw.
Jens Johannes Jorgensen (1866-1956): Deens schrijver, die na een periode van
orientatie op het socialisme in 1896 overging tot het katholiek geloof, waarvan hij
een vurig propagandist werd. In 1913-1914 bekleedde hij een professoraat in de
kunstgeschiedenis te Leuven; vervolgens vestigde hij zich in Siena. Felix Rutten
bewonderde zijn literaire werken en vertaalde hem. Zie daarvoor: Diederik C. Grit,
Dansk skOnlifteratur i Nederland og Flandern 1731-1982. Bibliografi over oversaettelser og
studies / Deense letteren in Nederland en Vlaanderen 1731-1982. Bibliografie van vertalingen
en studies (Ballerup 1986) Io5--Io8; SASG, coll. FR, inv. nrs. 253, 255.
37 De priester Jef de Cock (1877-1944) was van 1904 tot 1914 in Leuven hoogleraar
in de Duitse literatuur. Zijn tweemaandelijks literaire tijdschrift De Groene Linde,
opgericht samen met enkele vooruitstrevende leden van 'Met Tijd en Vlijt', kende
een kortstondig bestaan: 19°5-1906. Ook Felix Rutten werkte eraan mee.
38 Charles Lecoutere (1865-1921) was hoogleraar taalkunde en literatuurgeschiedenis. Felix Rutten moest glimlachen om Lecoutere's gebrekkige beeldspraak.
Jacob van Maerlant (ca. 1235 - i3oo): 'de vader der Dietsche dichteren algader', vooral bekend om zijn Strofische Gedichten (o.a. 'Der Kercken Clage') en enkele grote didactische werken (Der Natueren Bloeme, Rijmbijbel, Spieghel Historiael).
39 `Croyez-vous que je me laisse chier dans la main!': `Jullie geloven toch niet dat ik me
in m'n hand laat schijten.' Was prof. Bang werkelijk zo verwaand ofwenste hij alleen
maar gevrijwaard te blijven van politieke actie?
Johann Wilhelm Max Julius Bang, alias Bang-Kaup (1869-1934) — Karolina Kaup was
de naam van zijn moeder — had in Leuven o.a. Oosterse talen gestudeerd en was daar
van 1895 tot 1914 hoogleraar Engels. Hij publiceerde vanafi9o2 een lange reeks
Materialien zur Kunde des tilteren englischen Dramas (44 delen, Leuven 1902-1914). Later
werd hij professor in de Turkse taalwetenschap in Frankfurt en Berlijn. Een echte
filoloog.
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ONDER DE ROOK DER MIJN

Velerhande teleurstelling had me een zenuwinstorting bezorgd. Het was zulk een droevige historie geweest, hoe Frans het veld had moeten ruimen en Vlaanderen verwisseld had
met Pruisen."Ik zou geheele dagen brieven willen schrijven naar u. Dat gepraat op 't papier is de eenige gezelligheid die ik hier vind;' schreef hij me de i8de maart 19o5 uit
Leipzig, 'met mijn omgeving heb ik haast geen betrekking. Ze kunnen me immers niet
het honderdste vergoeden van wat ik aan u verloren heb.' 2 Neen, bij het gemis van onze
grote leider en vriend — ons aller vriend was hij geweest — was er voor mijzelf de aardigheid af. Gustaaf Verriest, broer van de in Holland toen zo gevierde voordrachtskunstenaar, 'de pastor van te lande', had er mij lichamelijk weer bovenop weten te halen. Ik hield
van de stervensgerede, nog zo jonge Vliebergh, de goedhartige prof Scharpe was als 'n
vader voor me geweest en Norbert Gijsen als een broer. De latere musicus Thuur Meulemans had telkens weer voor de vreugde gezorgd en de latere dichter August van Cauwelaert had ik onder mijn vleugels genomen: maar neen, met de universiteit kon ik het niet
meer vinden. 3 En ik ontliep verder kwaad van deze zijde door mijn heil te zoeken in de
Waalse hoofdstad, en een Alma Mater in de universiteit van Luik.
Van Cauwelaert had mij bijgebracht, hoe men de vereerde geboortegrond ook praktisch kon liefhebben. Hij had er zich aan gegeven als een heilige zaak, had zich Vlaanderen gewijd met hart en ziel. Hem was de liefde voor zijn land het leven waard geworden.
En zo nu kwam ik op mijn beurt terug van de Vlamingen en hun strijd als een nog meer en
beter Limburger dan ik tevoren geweest was. Daarna zou het Luik zijn, dat mij leerde,
door een juichende waardering van de schoonheid der landouwen tussen Ourthe en
Ambleve, ook in dankbaarheid en volle overgave de schoonheid te zien van het eigen, lieve
Limburg, langs de Maas gelegen. En het in zich mindere werd tOch het meerdere, want
het was het dierbaar eigene. De heuvels van de Ardennen en de oevers van de Semois hebben alsdan iets uitgewerkt in mijn binnenste, wat heel de wijsgerige winkel van een vorig
tijdperk in mijn leven me niet had bijgebracht, met de germanistiek van het glorieuze
Leuven op de koop toe. Met ontroering begon ik er Perks voetsporen te volgen tot in het
Luxemburgse, waar ik een vakantietijd lang mocht onderduiken bij boeren die als broers
voor me werden, maaiend met hen en schoven bindend, tot de schuren gevuld waren en
de groene mei prijkte op de hooimijt buiten.4
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Maar ook de Cite Ardente was mij lief geworden met haar zwier en vertier, haar
schouwburg en concerten, de stad van Gretry en haar cramignons, tot per slot dit alles
eindigde met een `grande dictinction' en een proefschrift op Vonde1.5
Wat moest ik alsdan beginnen met mijn verder leven? Vlaamse luidruchtigheden en
verfijnde Franse levensvormen waren aan me voorbijgegaan. Ik zag uit naar nog weer andere atmosfeer. Mijn wereld was het zeker niet, wat een dr. Moller te Tilburg als zijn
`Leergangen' opzette. 6 Luik had in mij de lust gewekt voor buitenlandse verkenningen,
hetgeen met de gading van ons Limburgers strookt. Was dat alleen maar weggelegd voor
miljonairszoontjes? En bijtijds kreeg ik een inval. Toen mijn vader zachtjes begon aan te
dringen om op een toekomst bedacht te wezen, stond ik met een antwoord klaar. 1k had
inmiddels afspraak gemaakt met kranten, met de Nieuwe Rotterdammer onder andere, om,
als bijzondere medewerker brieven voor hen te schrijven uit den vreemde, mij in staat stellend om voorlopig voor 'n jaar voor hen op reis te gaan. 7 En op de eerste dag van mei 1910,
de dag dat Bjornstjerne Bjornson met grote plechtigheid in de Noorse hoofdstad begraven
werd, beyond ik me te Oslo, hetgeen toen nog Christiana heette. 8
Had Sittard intussen de wiekslag van de nieuwe tijd over zich heen gevoeld, die tot
ontwaken wekte? Langzaam naderde het jaar 1914. Het jaar tevoren had er een grote landen tuinbouwtentoonstelling plaatsgehad, die door Koningin en Prins bezocht werd. In
een officiele publicatie van de gemeente Sittard van het jaar 1957 wordt deze tentoonstelling van 1913 gekenmerkt als 'de aanloop tot de verdere ontwikkeling en bouw van het villapark', enz.9 Deze zinsnede bezit voorzeker een mooie klank. Hoe geheel anders is de
toon van een officieel rapport over stad en bevolking van 1908, vijfjaren vroeger, dat deel
vormde van de middenstandsenquéte, gehouden bij Koninklijk Besluit van datzelfde jaar,
ondertekend door iemand die zich S. van der Klei noemt.i° Dat klonk voor de 7.381 inwoners van toentertijd niet bepaald vleiend. De rapporteur vindt er niet veel te loven, al laat
hij veronderstellen dat er toch wel gearbeid wordt in hetgeen hij opgeeft als ter plaatse bestaande industrièle bedrijven: vijf bierbrouwerijen, drie azijnfabrieken, drie rijwielfabrieken, twee steenfabrieken en een stoommeubelfabriek, waarmee vanzelfsprekend maar
kleine bedrijfjes bedoeld waren. Wat hij hierbij dan nog aanduidt als vier boekdrukkerijen
kunnen hoogstens papierwinkels geweest zijn, waar de beide ter plaatse uitgegeven weekbladen gedrukt werden, maar geen boeken te vinden waren.II De `drie bloeiende sigarenfabrieken' die er geweest zouden zijn, hadden het in 1908 alweer begeven.12 De Sittardse
middenstanders zelflaakt hij daarbij om `laksheid, onverschilligheid, gemakzucht', afgezien natuurlijk van `gunstige uitzonderingen'. Maar in het algemeen genomen, was men
er `te traag om een klant te bezoeken, traag in het volbrengen van de opgelegde taak,
traag in het in orde maken van etalages, nalatig in het zenden van rekeningen en onverschillig voor gegronde op- en aanmerkingen.' — Nogal grauw gezien, zou je zo zeggen!
De nauwgezette rapporteur ging ongetwijfeld zwaar aan Hollandse eigenschappen
als kniesorigheid en pietluttigheden. Achter het spinsel van zijn hekelingen ziet de lezer,
die met Limburg bekend is, wel heel duidelijk het stadje van plezier opduiken, met zijn lachend gezicht van schalkse zotskap, ons overoude stadje waar carnaval een groter feest
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was — of nog is? — dan Pasen en Pinksteren, en een goede grap het wint zelfs van de broodkorf, — een plezant moment het mogelijk wint van een saaie eeuwigheid. Had men deze
caro amico gevraagd of hij wel wist dat Italie begint in Limburg, zou hij dat zeker niet verstaan hebben.I3
Vier jaren nadat dit rapport aldus werd overgelegd, met dito's van 37 andere Limburgse gemeenten, opende Sittard de poorten van zijn zeer geslaagde land- en tuinbouwtentoonstelling voor Koningin Wilhelmina, — maar eerlijkheid gebiedt om hierbij to bekennen, dat de volvoerder daarvan geen Limburger geweest is.i4 Hoe dan ook, Sittard was in
deze eerste jaren van de nieuwe eeuw niet met pijp en pantoffels achter de kachel blijven
hurken. Wel kon het rond 1905 opgerichte Bisschoppelijk College aldaar nog niet op
groot succes bogen, indien het waar is wat men daaromtrent in het bewuste rapport leest:
dat het in 1908 bijna meer leraren telde (6) dan leerlingen (8). Een feit was het, dat toen in
1914 de oorlog losbarstte, een eerste gebouw van de coOperatieve melkfabriek juist onder
de pannen was geraakt. In 1go5 was de eerste steen gelegd voor hetgeen thans een modelziekenhuis is voor heel de provincie. In 1908 was er een slachthuis gekomen, in 1913 riolering, in 1915 waterleiding en in 1918 elektriciteit.I5
Voor Heerlen was de grote tijd aangebroken met de bouw van de Wilhelmina, de eerste staatsmijn in Limburg, — Heerlen, tijdens mijn jongensjaren tot 1896 nog zonder enige
spoorwegverbinding, thans stad van betekenis, die niet minder prat gaat op Romeinse antiquiteiten en modern operagebouw, dan op haar steeds nog stijgend aantal inwoners.
Hoe had ik daAr als piepjong gymnasiast mijn tante Marie mogen opzoeken, die er een
waterkuur volgde naar methode Kneipp, onder leiding van broeder Aloysius.I 6 WS& het
eeuwbegin was Heerlen een dorp geweest zonder naam en faam, en volstrekt zonder
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mijnwerkers. Ongemoeid en alsof dat zo behoorde te zijn, trippelden de badgasten van
broeder Aloysius blootvoets dagelijks door het smalle beekje dat er midden door het dorp
stroomde — onderdeel van de vlijtig bedreven waterkuur — : het kristalheldere Geleenbeekje. Dat het dorp Geleen zelf in niet verafgelegen dagen 'n faam zou krijgen als van
een wereldstad, leek toen nog minder mogelijk dan thans een woonoord op de maan. Het
was Kerkrade dat Heerlen overtroefde met zijn inwonertal, 5.582 in 1874, 16.000 in 1909.
Sittard sukkelde nog maar zachtjesaan vooruit. Wel kregen de ursulinen het in haar hoofd
om tegenover de basiliek, waar processies heen kwamen, een groot terrein aan te kopen,
waarop de beroemde dr. Cuypers in zijn neogotische stij1 een Mariapark te bouwen kreeg
met beeldhouwwerk, een soort van devote vluchthal waar pelgrims de kruisweg konden
bidden, beschut bij regenweer.i 7 In besloten kring had mijn vader daartegen geraasd:
Waartoe dit overbodig gekwezel, waar we scholen nodig hebben, onderwijs voor arbei-
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dersjeugd.' Toen het vroom bedrijf begon of te nemen met verloop van tijd — ook had de
oorlog daaraan schuld — bleek het bebeiteld Mariapark zelf alras een doodgeboren ding.
Maar de oud-zoeaaf G.L., die de zware toegangspoorten daartoe geschonken had, bleef
niettemin zijn daaraan te danken bijnaam behouden: 'Gilliam, deur des hemels'.1 8
Neen, Sittard moest nog eerst het einde van de eerste grote oorlog beleven, eer het
aanstalten maken zou om zelf ook, als Geleen en Heerlen mettertijd, een echte stad te
worden met voorsteden en nieuwe parochies, met ambachts- en huishoudschool, met
school voor maatschappelijk werk, met volksbibliotheek, zwembad en jeugdherberg, en
met een zo belangrijke fabriek als die voor kunstmeststoffen; een centrum van tricotagenijverheid in Zuid-Limburg.
De beduidende nieuwigheid die 194 gebracht had, was de opschorting van zijn betrekkingen tot de Duitsers. Het rapport van 1908 had er al op gewezen, dat de jeugd van
Limburg bij voorkeur werk ging zoeken bij de oostelijke buren, waar hoger loon werd uitgekeerd, met een nijpend gebrek aan leerjongens ter plaatse zelf. Maar ook was het tot
dan toe gebruikelijk geweest, dat boerenzoons erheen trokken ten arbeid, een groot deel
van de mannelijke bevolking van het Maasdorp Stein voor het steenbakkersbedrif.I 9
Heden ten dage viert het kleine Munstergeleen nog altijd, en minstens sinds 187o, tegen
half november zijn 'brikkebakkerskermis' in herinnering daaraan. 2 ° Omgekeerd kwamen
niet enkel ook processies van de grensgebieden naar de Lieve-Vrouw van Sittard — die van
Birgelen en Schierwaldenrath was er altijd zeer welkom —, maar Tuddern bijvoorbeeld
kwam er met heel zijn achterland geregeld zijn inkopen doen. In de aanvang van het najaar, 20 augustus feest van Sint Bernardus, was de toeloop van Duitsers te Roermond,
koopvolk en bidgangers, zo overvloedig, dat men er geregeld sprak van BernardusPruisen, hetgeen klanten betekende die met het najaar kwamen opdagen.21 Venlo werd
zijn groenten vooral aan Duitsland kwijt. En zo was de Duitse mark voor Limburg als het
gewone betaalmiddel geweest; alleen de sympathieen waren er als onverdeeld voor Belgie
en Frankrijk.
Was 1914 aldus wel een schadepost, een winstpunt stond daartegenover. En het was
op de eerste plaats toeristisch Valkenburg, het schilderachtige Geulstadje, dat uit de toestand profijten trok. Toen het buitenland eenmaal gesloten was, greep menig bovenMoerdijker onwillekeurig de gelegenheid aan om Limburg te leren kennen. Limburg was
toch altijd nog min of meer buitenland gebleven. Waar kon men anders heen tot verzet?
Het openluchttheater dat dr. Cuypers voor Valkenburg gebouwd had, maakte geweldig
opgang, toen namen als die van Eduard Verkade en Jan Musch er burgerrecht verkregen
en, naast werk van Vondel en Shakespeare, ook Limburgse stukken daar vertoond werden
als Beatrijs en Laudy's Paradijsvloek.22 Wat Maastricht betreft kon men zeggen, dat de
prachtige Maasstad nooit zo internationaal geweest was als in dit tijdperk van oorlogsvoering tussen onze buurtstaten. 23
Het had er alles van, alsof mooi Limburg in deze oorlogstijd het koele Holland voor
zich veroverd had.
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Maar het zuiden zelf, nog steeds te weinig geIntegreerd in de Nederlandse staatsgemeenschap, moest nu werkelijk beginnen met op te gaan naar het noorden, zijn lange
aarzelen eindelijk overwinnend. En in het noorden niet minder moest protestant en katholiek nog behoorlijk tot elkaar gebracht worden: opgave voor de beginjaren van de
nieuwe eeuw. Limburgse intellectuelen schuwden universiteiten van boven de grote rivieren. De weg naar Leuven was hun niet minder vreemd dan die naar Luik en Brussel; en
van bier was het dan maar als een sprong naar de lichtstad Parijs. Wie hoopte te slagen
met palet en penseel, richtte het oog op Antwerpen, ook op Diisseldorf. De beide Limburgen van nil schilderden destijds in feite niet. Zij lieten 't rustig blijven bij hetgeen de
gebroeders Van Eyck, van Maaseik geboortig, waar ze hun standbeeld kregen, gedaan
hadden voor de Maasgouw. 24 Na de kerkenbouwers van de romaanse tijd en de edelsmeden van het merovingisch tijdvak heeft hun nakomelingschap daar ter plaatse geen kunst
meer gekend. Van Frankrijk bleef alle Neil en zegen toestromen. Ook nog na Napoleon
bleef de route daarheen als de weg naar het geluk, zelfs voor een destijds onnozel en klein
stadje als het verdoken Sittard. Een bier geboren winkelierszoon, Charles Beltjens, later
als Frans dichter bekend, wordt te Parijs bevriend met Victor Hugo, — en een straatjongen
uit datzelfde prulstadje, Nikolaas Reubsaet, muziekmeester en concertzanger, brengt het
in Frankrijk en Italie tot `duc de Campo Selis' en, gehuwd met weduwe Singer, tot weelde
en fortuin.25
Hoeveel verder weg lag Amsterdam voor Limburg, gesluierd als een ander Thule, in
louter nevels gehuld. 26
Voor Limburg moet het verrassend en bevreemdend geweest zijn — voor het hele koninkrijk trouwens wel niet minder — toen de Limburgse, natuurlijk roomse architect Peter
Jozef Hubert Cuypers, Roermondenaar, belast werd met de bouw van het Rijksmuseum in
de hoofdstad; twaalfjaren nadien wordt dezelfde, geboren in 1827, de bouwer ook al van
het Centraal Station aan het IJ. Het leek ondenkbaar. Een weerslag van de gevoelens hierbij, althans van een groot gedeelte van de bevolking, vindt men weergegeven in een spotprent dier dagen: drie vrienden, biddend naast elkaar, geknield op altaarkussens, met op
de achtergrond het front van het quasi-gotisch museum van Amsterdam: in bedoelde personen, een soort van drie-eenheid in de toen ten leven gewekte emancipatiegeest, herkent
men dr. Cuypers, Alberdingk Thijm en Victor de Stuers, vader van de monumentenzorg. 2 7
Limburg in het noorden ingeburgerd?
Peter Cuypers was zijn loopbaan begonnen met naar Antwerpen te gaan. Als leerling van
de grote bouwkundige Viollet-le-Duc, bracht hij toen wel iets nieuws naar de Hollandse
hoofdstad, doch geen andere nieuwigheid dan wat hem door de Fransman werd
ingeprent. 28 Hij werd daarmee geen Amsterdammer, maar bleef Limburger. Van 1870 tot
1890 was hij werkzaam aan de Sint-Servaas te Maastricht, van 1864 tot 1894 aan het
Roermondse Munster, waarvoor de Roerstad hem huldigde met een standbeeld. 29 In het
hele land bouwde hij en herstelde kerken. Cuypers restaureerde en kopieerde. Alleen, hij
creeerde niet. Hij was nu eenmaal reddeloos verdwaald geraakt in het sprookje van de
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gotiek. Wat hij zijn geboorteplaats van hemzelf heeft nagelaten, zijn z'n `kunstwerkplaatsen', waar zijn zoon hem is opgevolgd, architect als hijzelf: ateliers, heeft dr. J. Viegen ze
gekenschetst in zijn boek Balans over de kunst in Limburg, `waar het levenloze schabloon
voor de veelkleurige wandschildering werd ontworpen en gebrandschilderde ramen ontstonden als zielloze fabrieksvoortbrengselen, die zelfs verweerde of geschonden middeleeuwse fragmenten zouden vervangen.' 3°
En daarmee bleefvoorlopig alles in ons Limburg als vanouds. Cuypers was begonnen
met Antwerpen. Zijn tijdgenoten doen hetzelfde na hem. De buitenlandse reputaties blijven onze jongeren verlokken. Het lijkt wel alsof er nooit geschilderd was in Amsterdam.
De Roermondenaar Henry Luyten (1859-1945), een beroemdheid voor zijn tijdgenoten,
trok ook weer naar Antwerpen, waar hij zich met de Vlamingen verbroedert. Hij wordt er
voorzitter van de kunstkring `Als ick kan'.3' Wenen wil hem voor zich behouden, Amsterdam vereert hem 'n gouden penning. Tien jaren lang werkt hij aan een geweldige schildering, bestemd voor de IJzertoren. Te Brasschaat heeft hij een boerderijtje aangekocht, waar
hij een schilderschool opent voor leerlingen van heinde en ver. En daar, voor Limburg verloren, sterft hij. Maar hij heeft genoeg aan schilderijen nagelaten voor zijn geboorteplaats,
om Roermond aanleiding te geven tot de bouw van een museum, dat zijn befaamde naam
in top voert. 32
Anders Henri Florimond Goovaerts (1865-1912). Deze Maastrichtenaar sloeg de weg
in naar Amsterdam, waar hij in 1890 de Prix de Rome behaalde. Hij brengt als verdienstelijke portrettist zijn leven door in Limburg en wordt te Sint-Pieter begraven, twee jaren
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waarmee voor Limburg een einde kwam
aan de oude tijd. Maar de weg naar Amsterdam was eindelijk gevonden voor de Limburgse schildersbent, voor Henri Jonas en de zijnen. Reeds waren Charles Eyck (1897) en Joep
Nicolas (1898) de kinderschoenen ontgroeid, samen met de jonge beeldsnijder Charles
Vos (1888), de meesters van het nu volgend tijdvak, dat het bewijs zou leveren hoe nu ook
de kunst heeft bijgedragen tot de wedergeboorte van ons Limburg. 33
In grote trekken gezien, was de Limburgse cultuur van het gotisch tijdperk af, hoe
langer hoe meer een afhankelijkheidspositie gaan innemen. Dientengevolge verloor ook
de kunst er al te grif een eigen karakter. Kon zij aarden in een voedingsbodem zonder nationaliteitsbesef? Wat nog bleef, was niet veel meer dan een provinciaal epigonisme. Het
plezier in de arbeid ging verloren. Dat samenwerking, kunstbroederschap en gildegeest
als uitgesloten was, begrijpt men al te sprekend met de landkaart dier jaren in de hand:
een versnippering van het achterland in talloze, strikt ompaalde kleine gebieden, fnuikend voor alle zowel kunstzinnige als economische productie. Want elk gebiedje bezat
zijn eigen belangengemeenschap. Met z'n allen kwamen ze overigens afzijdig te liggen
van de grote handelswegen en heirbanen. De Maas was onbevaarbaar; overigens lagen
langs deze waterstraat de vestingen dicht op elkaar, Maastricht, het veel omstredene,
Stevensweert, Roermond en Venlo, aanleiding tot veelvuldige belegeringen en verwoestingen. De overbelasting van de steden door het militair apparaat had materiele achteruit-
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gang ten gevolge en misprijzing van het kunstbedrijf. Welk hoopvol uitzicht deed een
kunstenaar hier naar penseel of beitel grijpen, waar de landstreek, telkens opnieuw door
wapengeweld verontrust, telkens maar weer in angst en zorg en kommer verkeerde? Dat
er in 't begin van de zestiende eeuw in ons midden-Maasdal een `bieldesnider' geboren
werd, bekend als Jan van Steffeswert of van Weerd, waarvan fraaie heiligenbeelden bewaard bleven ten onzent en ook te Aken, kan deze mening verzwakken. 34 Kunst betekent
weelde. Zelfs voor het nieuwe, Franse Limburg van na Waterloo stond schilderen als het
ware gelijk met hongerlijden. Wat het kunstzinnige leven in onze provincie betreft is het
zeker veelzeggend, dat onder de schilderijen, gevonden in het stadhuis te Maastricht, er
zich maar een enkel doek beyond dat niet vervaardigd was door een buitenlander. Tot de
vijftiger jaren bezat Maastricht, hoofdstad van de provincie, zijn vroegere roem vergeten,
niet eens een behoorlijk geordend museum.
Destijds was in onze beide grote steden genoegzaam geredekaveld over bouwkunde. 35 Maar daar bleef het dan ook bij. En Cuypers steunde op zijn Franse meester. Toen ik
zoveel later, als weetgierig collegeventje 'n oom van mij vroeg, wat gotiek nu eigenlijk wel
was, gafhij me te verstaan dat hijzelf het wel wist, maar het niet onder woorden kon brengen om het mij uit te leggen.
Het algemeen oordeel over kunst en schoonheid was in mijn jeugdjaren ongetwijfeld,
dat ergens een nieuw pannendak belangrijker moest heten dan een schilderachtig oud kavalje. Men mocht langs de straat geen oude rommel staande houden ten pleziere van ergens 'n mallotige verfkwast. Te Sittard het ietwat gore Pullenstraatje mooi te noemen, was
er een belachelijke heterodox. Zolang men er nog geen schildersezel gezien had, mocht
daar het indrukwekkend `Kritzraedthuis' vervallen, liet men de 'Tempel-hoeve' onbeacht
en ging men stompzinnig voorbij aan de Sint-Michielskerk op de Markt, rijk aan houtsculptuur, met haar opmerkelijke barokgevel, een unicum in het land.3 6 Maar dr. Cuypers
mocht er voor de dames ursulinen een pseudo-gotiek `Mariapark' optrekken. 37 Mijn vader
is er nog getuige van geweest, hoe op het Sittardse marktplein het zogenaamde 'huis van
Hendricks' werd gesloopt, met zijn in steen gebeeldhouwde gevel, waarbij heel deze
schilderachtige ornamentiek, verbrijzeld en geschonden bij die arbeid, met het overige
gruis en puin werd opgeruimd.3 8 Wat ter wereld had een deken van de hoofdkerk kunnen
beletten, om fraaie houten beelden met bijpassende barok-altaren, te verruilen tegen
rommel van bont gekleurd gips? Een alledaags huis-en-tuin-ververtje mocht in diezelfde
prachtige kerk de serie zware gotische pijlers in Naamse steen met kleuren oversauzen en
de wanden bekladden met schijnvoegen en geverfde gordijnen volgens sjabloon-model. 39
Erger nog ging een deken van Venlo te werk, die de koperen evangelie-lezenaar van zijn
godshuis, 'de adelaar' geheten door de parochianen, verkwanselde — en dit, voor de latere
oorlog — naar het museum van Berlijn.4°
Maar om bij Sittard te blijven: of wel iemand er nog wist of zich herinnerde, dat de
grote schilderstukken, steeds aanwezig in de parochiekerk, afkomstig waren van een gesloopte Sint-Pieterskerk te Luik, en van de hand zijn van twee Luikenaren, Latour en
Deprez? 4 Wie zou er zelfs nog tijdens de eerste jaren van de nieuwe eeuw een schooljon'
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gen, zoals ik toen was, op gewezen hebben dat zijn geboorteplaats — Diirers `feins Stettlein' van destijds — ook toen nog met mooie, oude huizen stond te prijken!
Doch op zekere dag kwam inderdaad ook een beroepsschilder 's naar Sittard, vanzelfsprekend een Hollandse snuffelaar. Zijn naam heb ik nooit geweten. Hij had kamers
gehuurd tegenover ons huis en mocht zich verheugen in mijn onverdeelde belangstelling.
Een artiest. Mijn vader die dit begreep en het goed met me meende, ried me aan, de man
met map en verfdoos 'n keer aan te spreken: `dat hij je 's van nabij laat zien hoe schilders
te werk gaan met hun palet en penseel.' Maar het kwam er niet van, omdat ik intussen al
gehoord had, hoe de vreemdeling met niemand wenste om te gaan. Een schildersezel? De
aanwezigheid van een piano in een burgermanswoning was zelfs al haast exorbitant
Niet lang meer daarna, of er begon in het kleine stadje van toen toch ook iets te schemeren als van een eindelijk dagen in den oosten. Het eerste wat in Limburg heeft doen
denken aan een nieuwe lente en een nieuw geluid, is dan wel in midden-Limburg het
oude kerkje geweest van Asselt met zijn nieuwerwetse versieringen.42 Sittard zelf begon
als wakker te worden uit een droom, toen een niet-Limburger, landbouwconsulent, er
kwam aandragen met plannen tot een provinciale tentoonstelling aldaar. In 1913 zou de
Koningin in eigen persoon, samen met Prins Hendrik, ze bezoeken. De stad sloeg als
achterover van voldoening en trots. En men wendde zich, plotseling feestelijk gestemd,
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tot de Maastrichtse kunstschilder jhr. Robert Graafland: zijn medewerking zou bestaan
uit een groep van decoratieve doeken, voorstellend Sittardse stadshoekjes, waarbij zelfs —
het leek eerherstellend — het prullerige Pullestraatje toen tot gelding kwam.43
Per slot was Limburg dan toch aan het schilderen gegaan. Indien in 1925, het jaar der
grote Parijse tentoonstelling, de Limburgse resultaten, daar te kijk gesteld, een zekere
achterstand duidelijk te kennen gaven, dan waren er toch ook nog genoeg gronden voorhanden tot bemoedigende verwachting voor een nabije toekomst. Dããr was het, dat de
beide raskunstenaars Charles Eyck en Joep Nicolas, bewust en Fier, de handen vriendschappelijk in elkaar gelegd hebben tot roem en eer voor Limburg.44
Toen de oorlog mij in augustus 1914 naar huis terugjoeg — mijn ouders leefden nog in
Limburg — had ik, met een verblijfvan een jaar in Italie, in het geheel in de wereld achttien
landen bezocht. Al het moeizaam geschrijf dat hiervoor de prijs geweest was, had de kolommen van De Maasbode voor een ruim deel gevuld. Hals over kop kwam de zwerver dus
nu terug; maar De Maasbode had te Rotterdam geen werk voor hem. 'Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan.' 45 Een gunstig toeval liet in het eind echter een schikking toe. De redactie-secretaris van het Venlose dagblad werd opgeroepen tot de militaire dienst en liet
mij zijn baantje.4 6 Het was de mij welkome gelegenheid om nu ook ons noordelijke
Limburg beter te leren kennen.
Te Venlo vond ik mijn eerste gehoor voor mijn grote lezing over de romantiek van
Limburg, die insloeg.47 Allerhand schrijfwerk ging de volgende vier oorlogsjaren in beslag
nemen; gelijke tred daarmee hielden lezingen in het hele land. Een beeld van Limburg
was reeds verschenen in een uitgave van de A.N.W.B. Ons eigen land in 1908; in een
Meulenhoff-uitgave Ons mooie Nederland in 1918 zag een dito het licht.4 8 Bij Scheltens en
Giltay te Amsterdam, 1917, werden mijn Limburgsche sagen gebundeld. In de verzenbundels
die elkaar nu opvolgden, Avondrood, Sonnetten en De verzonken tuin ruisten de Limburgse kanadassen, wiegewaagde het Limburgse koren: `Heuvels in blijde reien, heuvelreeks van
mijn land.' 49 En deze toonsoort werd niet gewijzigd, ook niet toen ik weer spoedig, al te
spoedig, het dierbare Venlo wel verwisselen moest tegen de Oude Gracht van Utrecht,
daar ik meende mij voor de toekomst te moeten wapenen door nog maar weer eens student te worden en mijn tenten opsloeg in het hogere noorden.5° Uit de stof die ik van mijn
reizen door Europa had meegebracht, groeiden nu ook mijn Spanje (1924) en Brugge
(1925). En langzaam kwam zelfs het toneel aan de beurt. De tekst van Molkenboers Sint
Franciscus' gebarenspel werd te Utrecht geschreven, waar later ook Slachtoffers ontstond, waarmee Cor van der Lugt Melsert een zekere roering in het land te verwekken wist. Mijn moeder woonde de eerste voorstelling bij van Hagar, die in Den Bosch plaatsvond. Te Nijmegen hadden de jezuIeten de hand gelegd op een spel voor jongens, De rabbijn van Selcha,
waarin later een voorstudie herkend werd voor mijn Jessonda, te Rotterdam voor het voetlicht gebracht. Willem Royaards aanvaardde een eenakter De dijkbreuk. Het toneelspel in
verzen, Eva's drown, later te Maastricht vertoond, opende het eerste nummer van De
Beiaard, het tijdschrift waarvan Gerard Brom de ziel was. Het was op 18 oktober 1918 dat
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te Rotterdam de premiere plaatshad van het spel in verzen Beatrijs, waaraan de schitterende verzenzegster Alida Tartaud-Klein haar grote talent ging wijden, waardoor de reputatie
van het stuk verzekerd werd; door Willem Landre op muziek gezet, werd het als opera
door Nederlandse zangers te Parijs vertoond. Ook Vlaanderen zag op zijn beurt de veel
besproken Beatrijs van de voormalige Leuvense student, waar verschillende Duitsers intussen naar gegrepen hadden om het te vertalen voor het Duits toneel, toen de plotseling ingetreden wapenstilstand de belangstelling van de wereld op zo heel wat andere onderwerpen concentreerde. 5 i
Maar toen was in Limburg het boekje al bekend, dat de uitgever Veen in 1914 te Amsterdam op de markt gebracht had, Onder den rook der mijn genaamd en waartegen Limburgse stemmen met nadruk protest aantekenden. 52
De zwerver was inmiddels naar het oude heemland teruggekeerd, om er zich in het
mooie Maasdorp Geulle te vestigen. 53 Daar had dr. Poels al herhaaldelijk in overweging
gegeven, om er in zijn geest een boek te schrijven over het zich langzaam verindustrialiserend, mijnbouwend zuiden. Maar ik wist wel dat dit mij niet lag, ongeneselijke romanticus zoals ik mijzelf wel kende. Voor mij kon Limburg niets anders zijn dan de boer die
met paard en ploeg zijn akker bewerkt en het nieuwe zaad uitstrooit over de blinkend uitgeworpen voren; de leeuwerik tegen de witte wolken aan, de nachtegaal in het berkenbosje, de vrolijke huisvrouw bij het spinnewiel en kinderen zingend om hun pinksterbruidje.
Wat mijngebied wilde zeggen, had ik destijds droevig genoeg te Luik ervaren met zijn
grauwe voorsteden en walmende schouwen, verpeste fabrieksoorden met hun afgesloofde en holwangige arbeidersbevolking, mannen in de mijngroeven afgedaald, waarvan zij
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naar boven stijgen als roetzwarte duivels, geradbraakt in hun leden, met knipperende
ogen, ontwend geraakt aan de zon en de blijdschap der dagen, verdoemd tot duisternis en
nacht. De mijn vrat als een hellemonster het bloeiend veld weg en het vredig bestaan van
de dorpen, bij de wisseling der bonte seizoenen, onder wolken en wind, waar het gezond
is te leven en gemakkelijk om zich gelukkig te voelen, bevredigd te weten. Ik kende
Germinal, had Bazin gelezen, La terre qui meurt.54 Wel te verstaan, je kon de vaart van de tijd
niet keren, vooruitgang niet stuiten. De mijn was levensbehoefte. Het woord was aan de
machine, kapitaal was troef. Maar dat men dan toch voortschrijde met omzichtigheid, behoedzaamheid, met eerbied voor mensen en dingen en respect voor het kostbare land.
Niet gewinzucht alleen, maar ook schoonheid gebiedt. En mocht ik dan ter verdediging
van de schoonheid de stem niet verheffen?
Deze beschouwingen waren het, die mij als tot een wilde vertwijfeling brachten, toen
ik op 'n keer in de omgeving van mijn geboorteplaats mijn liefste wandelgang herhalend,
ook dddr plotseling stond voor hetgeen we er een boortoren heetten, het volledige in bout
getimmerde apparaat dat een proefboren naar steenkool aangeeft. Ook bier, in mijn bloedeigen landschap, de vermaledijding? En de bange schrik die mij om het hart sloeg, had de
stoot gegeven tot het schrijven van het boekje Onder den rook der mijn. Ten braafnovelletje,'
mocht Johan de Meester het destijds noemen: dat is niettemin de eerste aanleiding geweest tot latere vriendschap.

[ FELIX RUTTEN TERUGBLIK ]

Bij de mijnmagnaten heeft het geschrevene aanvankelijk wat kwaad bloed gezet; later
heeft men mij betuigd, dat die woorden wel degelijk vrucht gedragen hebben. Mijn vriend
Bertus Aafjes zinspeelt daarop, wanneer hij zegt in zijn Troje van het Carboon: `Dichters grepen een halve eeuw geleden driftig naar hun pen om de mijn de opmars of to snijden en
het Limburgse landschap to behoeden voor zijn ondergang. Maar al werd hun pen vermorzeld onder de olifantstred van de voortschrijdende industrie, hun waarschuwende
stem werd verhoord. Mijn na mijn verrees alsof een reus zich schokschouderend uit de
aarde opwrong. Maar hij bracht niet het roet en het gruis mee naar boven waarvoor de
dichter zozeer beducht was. Het werd een door Hollands gevoel voor properheid bij voorbaat gewassen en geschoren reus.' En laat ik er deze woorden van dezelfde nog aan toevoegen: 'De Limburgse mijnen hebben het Limburgse landschap niet wezenlijk aangetast, zij hebben er veeleer een nieuw element van schoonheid aan toegevoegd. Men ziet
een verheven schouwspel wanneer men op een Limburgse heuveltop rondkijkend, ontwaart hoe natuur en techniek hand in hand kunnen samengaan, hoe de woelige zee van
het rijpende koren kan aangutsen tot bijna tegen het mijncomplex, hoe de klimroos beeft
aan de muur van een helder huis aan de voet van een steenberg. Dat zoekt men elders op
de wereld tevergeefs.' 55
We mochten dankbaar en tevreden zijn: ons zuiden was er wel bij gevaren.
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De gevoeligheid van Felix Rutten voor schoonheid, die hem aansprak in de poezie
van de taal en de muziek, maar ook in het uiterlijk en de aura van aanbeden personen
(Mia Meeuwissen alias Lucie, Frans van Cauwelaert), greep hem ook fysiek aan.
Denk aan de siddering die 'Lucie de bruid' teweegbracht (IV, pag 84-86) en de
mystieke verrukking door de muziek van de Meistersinger: `Maak mij dood, ik heb
genoeg geleefd!' (VII, pag. 133) Het vertrek van de geliefde vriend Frans van
Cauwelaert maakte hem wanhopig en leidde, mede door andere tegenslagen, tot
een ernstige depressie. Over deze `zenuwinstorting' bevatten de brieven, bewaard
in het Antwerpse Letterenhuis (AMVC), nadere gegevens.
In de relaties van Felix Rutten met de door hem vereerde vrienden en vriendinnen is
geen plaats voor intiem lichamelijk contact, voor niet-vrijblijvende aardse genietingen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat deze relaties geen bestendig karakter
droegen. Vaak volgde een breuk; soms bleef de vriendschap bestaan, maar dan
ontdaan van de vroegere innigheid.
Het citaat uit de brief van Frans van Cauwelaert is exact gelijk gemaakt aan het
origineel, dat berust in het AMVC te Antwerpen, identificatienummer C1954.
3 De genoemde Leuvense vrienden van Felix Rutten speelden alien een rol in Vlaamse
Beweging: GustaafVerriest (1843-1918), hoogleraar in de medicijnen, ook actief in
de literaire wereld, was de jongere broer van Hugo Verriest (1840-1922), priesterleraar, auteur, vanaf 1888 pastoor te Wakken, daarna vanafi895 te Ingooigem;
Emiel Vliebergh (1872-1925), jurist; Lodewijk Scharpe (1869-1935), hoogleraar
Germaanse taalwetenschap; Norbert Gijsen (1883-1971), jurist; Arthur Meulemans
(1884-1966), componist en dirigent; August van Cauwelaert (1885-1945), dichter.
4 Het verblijf van Felix Rutten in de Ardennen, waar hij het leven van de landelijke
bevolking deelde, moet gedateerd worden in de zomervakantie van 1908. Hij was
er met zijn Luikse medestudent en vriend Louis Beaupain heengegaan om troost
te zoeken in zijn aanhoudend verdriet om het overlijden van hartsvriendin Mia
Meuwissen, die op 25 september 1907 aan t.b.c. gestorven was.
Zie: Lou Spronck, Felix Rutten (1882-1971), in: Sittardse cultuurdragers, 234.
5 De componist Andre E.M. Gretry (1741-1813) is de muzikale trots van Luik.
De cramignon is een in het Luikerland nog levende reidans. In het Nederlandse
Eijsden wordt deze volksdans door jong en oud eveneens met overgave beoefend.
Felix Rutten promoveerde te Luik op i6 juli 1909 'avec grande distinction' op een
proefschrift, getiteld De bronnen van Vondels 'Johannes de Boetgezant'. Het werk is niet
in druk verschenen en ook niet in handschrift aanwezig in de collectie Felix Rutten.
6
Dr. H.W. Moller (1869-1940) stichtte in 1912 de R.K. Leergangen te Tilburg.
7 Met de Nieuwe Rotterdammer is patuurlijk de Nieuwe Rotterdamsche Courant, de NRC,
bedoeld.
8 Vooral de (hier door Felix onvermeld gelaten) kennismaking met een Noorse schone,
Sophie Dreyer, had zijn hart naar Scandinavia doen uitgaan. Hij vertrok op 28 april
1910 's avonds met een vrachtboot vanuit IJmuiden en arriveerde op 1 mei in Oslo.
2
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Het weerzien met Sophie vond plaats in Bergen op i juni. Zie: Lou Spronck,
Felix Rutten (1882-1971), in: Sittardse cultuurdragers, 236.
Bjornstjerne Bjornson (1832-1910), Noors schrijver, winnaar van de Nobelprijs
in 1903, stierf te Parijs op 26 april 1910 en werd op 1 mei begraven te Oslo, dat
tot 1924 Christiana heette.
De publicatie
De publicatie
uit 1957
uit 1957
waarop
waarop
FelixFelix
Rutten
Rutten
doelt,doelt,
is deisgemeentelijke
de gemeentelijke
uitgave:
uitgave:
Gids en plattegrond van Sittard (Sittard 1957).
`een officieel
rapport
over Felix
stad en
bevolking
Dit rapport
maakt deel uit
De publicatie
uit 1957
waarop
Rutten
doelt,van
is de1908':
gemeentelijke
uitgave:
van een middenstandsenquéte, gepubliceerd onder de titel: Verslagen van het onderzoek
naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in de provincie
Limburg (Amsterdam z.j.) waarin onder B II, 71-131 het rapport over Sittard (gedateerd: december 1909) te vinden is. Enqueteur en opsteller was Sybrandus van der
Klei, geboren te Bolsward op 15 maart 1869, winkelier in horloges en klokken in
Putstraat, op dat ogenblik voorzitter van de in 1906 opgerichte Sittardse afdeling
van de Roomsch-Katholieke Vereeniging van winkeliers, `Limburgsche Hanze'.
Zie ook: Lei Meisen, Ploegen op de rotsen. 8o jaar georganiseerde ondernemers in Sittard
(Sittard 1984) 7-17; Kroniek igog, in: Jaarboekje voor Sittard 1910 (Sittard 1910) 97 en 102.
De publicatie
uit 1957
waarop
Felix Rutten
doelt, is`weekbladen'
de gemeentelijke
De tweemaal
per week
verschijnende
Sittardse
warenuitgave:
Limburg en
De Limburgsche Aankondiger, die beide tot 1913 verschenen. Zie: Jos Goltstein,
Het ontstaan van het Limburgs chauvinisme in Sittard, in: Studies over de Sociaal-Economsiche
Geschiedenis van Limburg (Jaarboek Sociaal-Historisch Centrum) 31 (1986) 77.
De publicatie
1957 waarop
Rutten doelt,
is de gemeentelijke
uitgave:
Voor meeruit
informatie
overFelix
de Sittardse
sigarenfabrieken,
zie: J.P.A.M.
Engelen,
Sigarenindustrie in Sittard, in: HJLZ 2 (1981) Is:n-124.
Zie:Zie:
I, noot
17. 17.
I, noot
De De
publicatie
uit 1957
Felix Ruttenwas
doelt,
de gemeentelijke
uitgave:
`volvoerder'
vanwaarop
de tentoonstelling
de is
voorzitter
van het bestuur
van de
Vereeniging `Tentoonstelling 1913 Sittard', Jacobus (Jacq.) Hubertus Christiaan
Antonius Petrus Timmermans, die op 28 februari 1882 in Amsterdam geboren was.
Als landbouwleraar vestigde hij zichi906/19o7 in Sittard. Uit de bij de tentoonstel;
ling verschenen gids: Provinciale, Nationale en Internationale Tentoonstelling van Nijverheid,
Handel, Landbouw, Kunsten en Wetenschappen te Sittard, van 26 juni tot en met to juli 1913
blijkt, dat hij in dat jaar werkzaam was als `veeteeltconsulent voor Limburg'.
Op 16 augustus 1917 verhuisde hij naar Roermond.
De publicatie
uit 1957
waarop
Felix Rutten doelt,
is de
gemeentelijke College,
uitgave: zie: P.H.
Voor informatie
over
de totstandkoming
van het
Bisschoppelijke
Meijers, Het Bisschoppelijk College St.-Jozef. De pioniersjaren (1), in: HJLZ 18 (1997) 91-110,
en Het Bisschoppelijk College St.-Jozef. De pioniersjaren (2), in: HJLZ 19 (1998) 77-97. Voor
de coOperatieve melkfabriek, het slachthuis, de waterleiding en de elektriciteit, zie:
A.H. Simonis, in: Sittard, historie en gestalte, 178-183. Voor het ziekenhuis, zie: N.H.C.
van Loenen, 8o jaar ziekenhuis Siftard (Geleen 1988) 5-14.
De publicatie
1957 waarop
Felix17.
Rutten
is de
uitgave:
Voor 'tanteuit
Marie':
zie III, noot
Voordoelt,
Kneipp
en gemeentelijke
br. Aloysius: zie
II, noot 9.
De publicatie
uit 1957
waarop
Felix Rutten
doelt,
is de gemeentelijke
uitgave:
Het Mariapark
(eerste
steenlegging
1891;
inzegening
1892) is niet
ontworpen door
dr. Pierre Cuypers maar door zijn begaafde leerling Johannes Kayser, die vanaf 1873
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in Venlo gevestigd was. Hij bouwde in Sittard eerst de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van
het H. Hart (1875-1877), die in 1879 werd geconsacreerd en in 1883 tot basilica minor
verheven. Zie ook: I, noot 19. Meer hierover in: Volmar Delheij en Antoine Jacobs,
Kerkenbouw in Limburg 1850-1914, 101-105; Vleeshouwers, Stadsbeelden Sittard I , 86-87.
i8 Op de binnenzijde van de rechter toegangsdeur van het Mariapark zijn twee plaquettes bevestigd.
Een is kruisvormig en draagt het opschrift: `Onze / Lieve Vrouw / van het H. Hart I
Deur des Hemels I Bid voor I Guillaume Lindemans / te / Sittard.' De andere plaquette, rechthoekig, heeft als tekst: 'Guillaume Lindemans, I gewezen sergant bij de I
Pauselijke Zouaven onder Paus / Pius IX, geboren te Sittard / den 17 November 1843 I
gestorven den 3o Augustus 1911'. Naast de plaquettes is een kastje bevestigd, waarin
vier onderscheidingen van Lindemans te zien zijn. Daaronder het Kruis van Mentana
met het opschrift `Fidei et Virtuti' en de medaille van Leo XIII `Bene Merenti'. De
medailles werden door Gilliam, als blijvende getuigenis van zijn grote devotie tot
O.L.Vrouw van het H. Hart, geschonken aan het Mariapark. Zie: Limburger Koerier
van 4 november 1937; Simons, Een Sittards oud-zouaafvertelt, 86; VI, noot 9.
Ook op de andere toegangsdeur is een kruisvormige plaquette bevestigd. Hierop
staat te lezen: Onze I Lieve Vrouw / van het H. Hart / Deur des Hemels I Bid voor I
Wolter Lindemans I te / Brussel.' Dit is Gilliams jongere broer, Karel Wolter
Lindemans, geboren in Sittard op 13 april 1848. Hij vertrok op 27 juli 188o naar
Parijs en woonde bij Gilliams overlijden in Wavre bij Brussel.
In hetIntyposcript
van Felix
Rutten
luidtluidt
het (niet
ontwarbaar)
slot van
zin: zin:
het typoscript
van Felix
Rutten
het (niet
ontwarbaar)
slot deze
van deze
(ten arbeid,) niet weinig de mannelijke bevolking van het Maasdorp Stein voor
steenbakkersbedrijf.'
Omstreeks 1965 was de november-kermis alleen nog maar een `vla-kermis'.
In 1976 is een vergeefse poging ondernomen deze Sint Martinus-kermis nieuw leven
in te blazen. Zie: SASG, bestuursarchiefMunstergeleen 194o-1982, inv. nr. 857.
Daarentegen is het vieren van de `pinksterkermis' nog in levend gebruik.
Bij J.G.T. Bouwens, De Munstergelaense Brikkebekkesj, in: Munstergeleen. Een monografie
over een Limburgse,gemeente (Maastricht 1963) 255 lezen we: 'Het is bekend, dat
sommige brikke-bekkesj vaak met Pinksteren in het dorp terugkeerden om er
kermis te vieren.' De meeste brikkebekkesj waren dan uiteraard nog in Duitsland.
Zie ook: Peter Nissen, in: Bedevaartplaatsen in Nederland III, 777 (Roermond,
Bernardus van Clairvaux).
Het Valkenburgse openluchttheater heeft de vorm van een amfitheater, dat naar
ontwerp van dr. Pierre Cuypers werd uitgekapt en opgebouwd in de helling naar de
Heksenkeuken, in het zgn. Rotspark. De eerste voorstelling vond plaats op 29 juni
1916. In de seizoenen 192o en 1921 werden er meer dan honderd voorstellingen van
De Paradijsvloek (1919) van Alphons Laudy (1875-1970) gegeven. Ook vonden er diverse
opvoeringen plaats van Felix Ruttens Beatrijs (1918). De acteurs Jan Musch (18751960) en Eduard Verkade (1878-1961) vierden er triomfen. In de jaren vijftig en zestig
20

21

22
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verloor het openluchttheater geleidelijk zijn aantrekkingskracht. Zie: H.J.H.
Schurgers, J.G.M. Notten en L.W.G.N. Pluymaekers, Geschiedenis van ValkenburgHouthem (Valkenburg 1979) 252-255.
23 Ondanks de Nederlandse neutraliteit liet de Eerste Wereldoorlog ons land niet
onberoerd. Vooral in de grensstreken, i.c. in Maastricht, werden gewonden uit de
frontlinie opgenomen en verpleegd, en wemelde het van Belgische en Franse vluchtelingen, ontsnapte krijgsgevangenen van verschillende nationaliteit en Duitse deserteurs. Meer dan in de toen afgelopen eeuw het geval geweest was, werd Maastricht
zodoende van nabij geconfronteerd met het wereldgebeuren. De opmerking van
Felix Rutten, dat Maastricht `nooit zo internationaal geweest was' als in die jaren,
is daardoor verklaarbaar.
24 Hubert van Eyck (ca. 137o - ca. 1426) en Jan van Eyck (eind 14de eeuw - 1441).
25 `weduwe Singer': Isabelle Eugenie Boyer, weduwe van de Amerikaanse naaimachinefabrikant Isaac Merrit Singer (1811-1875). Zie verder: II, noot 15.
26 Thule: volgens de Ouden een eiland in het hoge noorden, aan het eind van de wereld
gelegen.
27
De bier bedoelde spotprent van J. Holtwilder verscheen in De Lantaarn van 15 juli
1885 bij gelegenheid van de opening van het Rijksmuseum en droeg als onderschrift
Wijcling van het Bisschoppelijk Paleis genaamd "het Rijksmuseum te Amsterdam".
Geknield op een groot altaarkussen, de hoge hoed afgezet, zien we daarop van links
naar rechts de grote katholieke voormannen Victor E.L. de Stuers (1843-1916),
Joseph A. Alberdingk Thijm (1820-1889) en dr. Pierre J.H. Cuypers (1827-1921).
28 Eugene Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879) was het grote voorbeeld voor de
Nederlandse architecten van de neogotiek.
29 Het standbeeld van dr. Pierre Cuypers werd in 1930 onthuld door Prins Hendrik.
Zie ook: VII, noot 29.
3. Het citaat is te vinden op pagina 19 van: Joseph Viegen, Balans der moderne Limburgse
wand- en glasschilderkunst (Maastricht 1955). In dit verband past overigens een verwijzing naar Felix Ruttens novelle Onder den rook der mijn (Amsterdam z.j. [1914] ) 32-33,
waarin beschreven words hoe Hary Gerards, de sympathieke, dichterlijke studentonderwijzer uit Brunssum, een bijzonder genot smaakt bij het beschouwen van 'de
nieuwe paterskerk van Merkelbeek', ontworpen door de benedictijn Dom. Petrus
Lambrecht o.s.b. (1865-1925), maar inmiddels gesloopt:
hier was licht en luide
vreugde in dit heiligdom van rood steen (...) Die kerk ging als een juichlied voor zijn
ziel omhoog. (...) Geen van Limburg's nieuwe kerken was grootscher dan deze, in
haren wijden, gothischen zwier.' Enige nuancering bij de weergave van Felix' oordeel
over de neogotiek is dus gepast.
31 `Als ich can' was het motto van de schilder Jan van Eyck.
32 Henry Luyten (Felix Rutten spelt niet correct: Henri Luyte) heeft door de schenking
aan zijn geboortestad van een groot aantal schilderijen, waaronder het imponerende
drieluik 'De werkstaking' (1888-1889, omvang: drie bij tien meter), de grondslag
.
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gelegd voor het Stedelijk Museum Roermond, dat in augustus 1932 geopend werd
als `Gemeentemuseum Hendrik Luyten — Dr. P.J.H. Cuypers'.
33 Henri Jonas
(1878-1944), Charles Vos (1888-1954), Charles Eyck (1897-1983),
Joep Nicolas (1897-1972).
34 Jan van Steffeswert (ca. 146o — ca. 153o) was vanafongeveer 1490 als tieldesnider'
actief. Zie: Frans Roebroeks en JefMoers, Maastrichtse beeldsnijders in het laatste kwart
van de vifftiende eeuw, in: De Maasgouw 120 (2001)
35 `onze beide grote steden', d.w.z. de provinciehoofdstad Maastricht en Venlo, dat
omstreeks 1920 27.60o inwoners telde, ruim moo° meer dan Roermond. Toch is
de mogelijkheid niet uitgesloten dat Felix Rutten, in plaats van Venlo, Roermond
bedoelt, omdat die stad het centrum was van de neo-gotiek, met diverse ateliers en
architecten.
36 Over de restauratie van het Kritzraedthuis, zie: I, noot 9; over De Tempel: I, noot 10;
over het houtsnijwerk in de Sint-Michielskerk: J.J.M. Timmers, in: Jaarboek
Bisschoppelijke College Sittard 1951-1952 (Sittard 1952) 80-87, en A.H. Simonis, in:
Bijdragen tot de geschiedenis van de Sittardse kerken van St. Michael en van St. Petrus' Stoel
van Antiochie (Sittard 1968) 35-44.
37 Zoals eerder opgemerkt, was niet dr. Pierre Cuypers, maar Johannes Kayser
de ontwerper van het Maria-park. Zie: noot 17; VIII 22.
38 Het huis van de graankoopman Johan
Willem Hendricks (Sittard 1826-1874)
had een Zuid-Nederlandse burgerlijke barokgevel en droeg de naam 'de Beurs'.
Het was het middelste van de drie panden
tussen de Limbrichterstraat en de Gats
en is eind negentiende eeuw afgebroken.
Zie: J.J.M. Timmers, Sittardse 17de — en
Ade-eeuwse woonhuizen en hun inrichting,
in: HJLZ 3 (1982) 20; Jaarboekje voor Sittard
1go8, 127-128; SASG, memorie van successie Hendricks, Sittard 17 juli 1874.
39 Onder het pastoraat van deken
Johannes Gerardus Linders (HeukelomBergen 7 april I82I — Sittard 22 maart
1899; deken van Sittard: 1874 — 1899)
werd niet alleen de neogotische kerk van
O.L. Vrouw van het H. Hart en het Mariapark gebouwd, maar kreeg ook de Grote
Kerk door ingrepen van dr. Pierre Cuypers een gotisch uiterlijk en werd ze door
Johannes Kayser in deze stijl aangekleed. In 1893 kreeg Kayser opdracht een nieuw
hoogaltaar voor de Petruskerk to ontwerpen. Dit verving het eikenhouten altaar uit
1777, dat was uitgevoerd 'in de vormen van de Maastrichts-Luikse rocaille-stijl, die
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wij ook aantreffen bij de gelukkig wel bewaarde preekstoel', aldus prof. Timmers.
Zie: J.J.M. Timmers, in: Sittard, historie en
gestalte, 322-353, 341; SASG, archief van
de parochie St. Petrus en St. Michiel te
Sittard: notulen en memoriale 1857-1909,
zittingen van 29 april 1892, 23 oktober
1892 en juli 1893.
De 'fraaie houten beelden' die de deken
verruilde tegen `rommel van bont gekleurd gips' waren mogelijk onderdelen
van het altaar uit 1777.
4 ° In 1915 werd openbaar dat M.W.H.
Bauduin (1854-1928), deken van Venlo
(1906-1927), zonder medeweten van het
kerkbestuur maar met toestemming van
de bisschop, een vijftiende-eeuwse bronzen adelaar, die ooit deel uitmaakte van een koorlezenaar in de Sint-Martinuskerk, had
verkocht. Na doorverkoop aan een Berlijnse verzamelaar werd de adelaar geschonken
aan het Kaiser Friedrich Museum te Berlijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het
`meesterwerk van stilering' verloren gegaan. Zie: Wilma ten Awe e.a., Duizend jaar
Sint-Martinusparochie. Facetten van de geschiedenis van Venlo (Maastricht 2000) 53.
KerkKerk
te Sittard,
te Sittard,
in: in:
de Grote
MeerMeer
hierover
hierover
in: J.J.M.
in: J.J.M.
Timmers,
Timmers,
De schilderijen
De schilderijen
in deinGrote
Jaarboek Bisschoppelijk College Sittard 1954-1955 (Sittard 1955) 87-91.
42 Samen met Gerh. Krekelberg schreef Felix Rutten hierover het boekje Geschiedenis
van Asselt; zijn monumentaal kerkje enfolkloristische gebruiken (Maastricht 1932).
43 Uit Felix Ruttens artikel: Onze Tentoonstelling, in: Jaarboekje voor Sittard 1914 (Sittard
1914) 64-84, blijkt dat Robert Graafland (1875-1940) `zes decoratieve doeken' vervaardigde, die 'een der groote attracties van de tentoonstelling' waren. Vijfvan de zes
zijn ons bekend: de Pullestraat met op de achtergrond de wal (afmeting 251 x 153 cm,
thans ondergebracht in Museum Het Domein), het in de jaren 1560-157o gebouwde
stadhuis op de Markt (afmeting 30o x 207 cm, thans ondergebracht in de studiezaal
van het SASG te Born), de Sint-Michielskerk met links huizen aan de westzijde van
de Markt (afmeting 258 x 207 cm, thans ondergebracht in het repetitielokaal van de
Philharmonie in de Gats te Sittard), de Plakstraat met op de achtergrond de kapel
van de Agnetenberg (afmeting 256 x 155 cm, thans ondergebracht in het repetitielokaal van de Philharmonie in de Gats te Sittard), de Molenbeekstraat met op de
achtergrond de Sint-Petruskerk met barokke torenspits (afmeting 258 x 207 cm,
thans ondergebracht in de muziekschool Sittard). Het doek dat niet meer is terug te
vinden, worth in het jaarboekje van 1914 als volgt beschreven: 'In het beekgezicht bij
de hervormde kerk schuilt eene heerlijk uitgezegde zomerdagsche stemming, die de
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openbaring is van een nog bestaand schilderschoon stadshoekje voor de velen, die
het nooit ontwaarden in de werkelijkheid.'
44 De toen achtentwintigjarige Joep Nicolas uit Roermond werd op de 'Exposition
Internationale des Arts et Metiers' te Parijs in 1925 bekroond voor zijn glas-in-loodraam `Feest van St. Maarten' (ioo cm hoog, 25o cm breed). Het raam is nu in bezit
van het Stedelijk Museum te Amsterdam. De suggestie van Felix Rutten dat ook
Charles Eyck op de Parijse 'Exposition' van 1925 een rol zou hebben gespeeld, is
onjuist. Weliswaar beleefde ook Eyck in Parijs zijn doorbraak, maar dat gebeurde pas
vier jaar later door een tentoonstelling van zijn werk in de galerie Blanche Guillot in
de Rue de Seine. Zie: Joseph Viegen, Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst (Maastricht 1955) 25, 57-58, 125 en aft). 1.
45 'Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen': ontleend aan
Schillers Fiesco, 3,4, laatste regel: 'Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann
gehen', waar 'der Mohr' evenwel een eigennaam (Mohr) is, en geen soortnaam
(de moor).
46 Zijn benoeming tot redactiesecretaris van de Nieuwe Venlosche Courant geschiedde
met ingang van oktober 1914.
47 De lezing over De Romantiek van Limburg is door Felix Rutten in de jaren 1915-1918
voor verschillende gezelschappen gehouden. Ze is niet in druk verschenen, maar in
typoscript bewaard, en wel in drie versies, (SASG: coll. FR, inv. nrs. 751, 765, 766).
Ook diverse recensies uit de jaren 1915-1916 zijn bewaard (inv. nr. 818).
48 De ANWB liet bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum (1883-1908) een meerdelige
prachtuitgave verschijnen, waarin de schoonheden van Ons eigen land werden
beschreven. De bijdrage van Felix Rutten, in het vierde deel (NH), is getiteld
Van de zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen. Zijn boekje Limburg (1918), in de serie
Ons mooie Nederland van D.J. van der Ven, is royaal met foto's geillustreerd.
49 Avondrood verscheen in 1913, Sonnetten in 1921, De verzonken tuin in 1923.
Kanadassen (een in Zuid-Nederland in normaal gebruik zijnd dubbel meervoud
van canada) zijn Canadese populieren. Antoon Coolen gaf een van zijn streekromans
de titel Onder de canadassen (1919).
5. Tijdens zijn verblijf in Utrecht (1916-1919) volgde Felix Rutten onder meer colleges
van de neerlandicus prof. dr. C.G.N. de Vooys (1873-1955).
51 Felix Rutten was een productieftoneelschrijver. Van een zestal stukken verschenen
afzonderlijke uitgaven: Hagar (1917); Sinte-Franciscus-Gebarenspel (1917), waarvoor
Anton Molkenboer (1872-1960) de voorrede schreef; Eva's droom (1917), waarmee
het eerste nummer van het door Gerard Brom (1882-1959) geleide tijdschrift
De Beiaard (1916-1925) opende; De rabbijn van Selcha (1917); Beatrijs (1918); Jessonda,
het dochtertje van Jairus (1920). De schrijver mocht er prat op gaan dat de groten van
het Nederlands toneel zijn stukken voor het voetlicht brachten: Cor van der Lugt
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Melsert (1882-1969), Willem Royaards (1867-1929), Alida Tartaud-Klein (1874-1938).
Niet minder trots was hij op de opera-bewerking, die de componist Willem Landre
(1874-1948) van zijn Beatrijs gemaakt had en die in 1925 in Parijs werd uitgevoerd.
De dijkbreuk verscheen in het tijdschrift Onze Eeuw, jaargang 1920, aflevering io,
waarvan twee exemplaren bewaard zijn in: SASG, coll. FR, inv. nr. 439. Ook van
Slachtoffers, dat meermalen werd opgevoerd, is de tekst bewaard; zie: SASG, coll. FR,
inv. nrs. 452, 453, 454.
52 De novelle Onder den rook der mijn verscheen te Amsterdam in 1914, een tweede druk
in 1918. Ruttens visie op de mijn als de macht van het kwaad ontmoette weerstand,
in en buiten Limburg. Daarnaast waren er letterkundigen als Johan de Meester
(1860-1931) die kritiek hadden op de literaire kwaliteit van de novelle. Vooral door
de omstreden boodschap van het boekje kreeg het aandacht en werd de naam van de
schrijver in brede kring bekend. Van recente datum is de studie die Wiel Kusters en
Jos Perry aan de novelle wijdden, in: Versteende wouden. Mijnen en mijnwerkers in woord
en beeld (Amsterdam 1999) 36-37, 51-63, 86-87, 277.
53

54

55

Felix Rutten heeft zijn Geulse periode grotendeels in huwelijkse staat doorgebracht.
Mogelijk aan elkaar gekoppeld door de jeztifet Jos van Well (1866-1943), verloofden
Felix Rutten en Marie Koenen (1879-1959) zich op 25 februari 1918, waarna ze op
22 februari 1919 met elkaar in het huwelijk traden. Ze betrokken eerst een bescheiden woning op de Snijdersberg nr. 12 (het huis met de welput in de voortuin), vanwaar ze in 1924 verhuisden naar Villa Schieversberg, die zij op de Moorveldsberg
hadden laten bouwen. Om diverse redenen was de echtverbintenis niet gelukkig.
In 1926 was er sprake van een onhoudbare situatie, al duurde het nog tot apri11928
voordat Felix Rutten zijn aanstaand vertrek uit Geulle in het openbaar aankondigde,
en tot het najaar van 1929 voor hij definitiefvertrok, zijn leven van reizen en trekken
hervattend. Nog tweemaal kwam hij in Limburg terug: in de winter van 1933-1934
en in de zomer van 1938. Een jaar eerder was hij inwoner van Rome geworden, de
stad die hem in 1957 de zilveren erepenning verleende en waar hij in 1971 zou
sterven. Zie: Lou Spronck, Felix Rutten (1882-1971), in: Sittardse cultuurdragers, passim.
De roman Germinal (1885), waarvan de optocht der stakende mijnwerkers in veler
geheugen bleefhangen, is van de hand van Emile Zola (1840-1902). De Franse
romancier Rene Bazin (1853-1932) schreefLa terre qui meurt (1899).
De beide citaten zijn te vinden op de pagina's 133 en 147 van Bertus Aafjes'
Het Troje van het Carboon (Staatsmijnen in Limburg, Heerlen 1959). Hoewel Bertus
Aafjes (1914-1993) een generatie jonger was dan Felix Rutten, vonden ze elkaar
in hun liefde voor Rome.
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1918. De oorlog had een einde gevonden, er werd getimmerd aan de vrede, wat niet bijster
voor de wind ging. Ik kampeerde nog altijd op de Oude Gracht te Utrecht en werkte daar
aan mijn Jessonda, Jairus' dochtertje, nog weer bestemd voor de Rotterdammers met Alida
Tartaud-Klein.' En op 'n avond valt als in stormvlucht een boodschap bij mij binnen:
`Prof. Schrijnen verzoekt u dringend om aanstonds, of in elk geval zo spoedig mogelijk,
zich bij hem te vervoegen. Geen uitstel.'
De Limburger prof. Jozef Schrijnen, van Venlo, bekleedde een leerstoel aan de
Utrechtse universiteit.2
Dringend? Wat kan er aan de hand wezen, dat zoveel haast vraagt?
`Je begrijpt waar het om gaat,' roept hij me toe, als ik bijna ademloos zijn studeervertrek binnenval.
`Ik zou niet weten
`Van onze Minister-President zelf weet ik, dat het ernstig is. Ruijs heeft me persoonlijk ingelicht. Schrik niet, wanneer je nog niets weet uit de kranten; maar het is z6. De
Belgen eisen ons Limburg voor zich op, of in elk geval het grootste gedeelte daarvan, om
hun eigen grondgebied, zo heet het, naar behoren of te ronden. Zij hebben het voor het
zeggen, daar zij gestaan hebben aan de zijde van de overwinnaars. Walen natuurlijk, landhongerige Brusselaars.'
`Professor, nee!'
`Limburg en het nodige 66k van Zeeland, als schadeloosstelling voor hun materiele
verliezen en 't geleden leed, nu de buit verdeeld wordt. Ongetwijfeld Zeeuws-Vlaanderen
en, dat spreekt wel, Maastricht.'
Tat dan Loch zeker niet, professor. Nooit en nimmer.'
`Ruijs verwachtte dit antwoord van je.'
Wat beginnen? Lawaai maken, betogen, Amerika te hulp roepen, wat dacht u? Hoe
dan ook, wat de Minister-President denkt te doen, wij staan als een man achter onze Limburger.'
`Natuurlijk zal hij zich weren en voor ons optreden. Maar Limburg zelf zou hierbij
aanstonds in beroering moeten komen, op eigen initiatief. Limburg en Zeeland samen, in
een storm van verontwaardigd protest, Maastricht vooraan, en luid en hevig genoeg om te
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Parijs gehoord te worden.'
Ten comite van actie in die geest?'
Tat is de mening van de Minister.'
Tooreerst onze eigen mensen wakker roepen?'
Wanneer jijzelf daarbij wil optrekken als woordvoerder.'
`Als dat dienen kan?'
`De Minister rekent daarop.'
`Van mijn kant een dure plicht, professor.'
Zelf zou prof. Schrijnen daags daarna verslag
uitbrengen in Den Haag. Reeds was ook van die
kant Maastricht op de hoogte gebracht. 'En dus afgesproken?'
Wij zagen elkaar in de ogen. Zeker beefden
mijn mondhoeken. Monsterde hij daarbij in gedachte zijn gehorige? 3 Als goedkeurend knikte hij me
toe: `Begrepen. Maar bedenk dat het geen bangmakerij betekent van gene kant.4 In Brussel zijn hiermee vooraanstaande franskiljons doende. Overwinningsroes. Ruijs zelfziet het veeleer zwaar in.
En hiermede was de brand ontstoken van onze
Limburgse anti-annexionistische beweging.
Opgewonden en niet minder wild-verontwaardigd
kwam ik terug in mijn kamer, kon die nacht de slaap niet vinden. Onvoorstelbare aanmatiging van een gebuur, die je dan toch niet anders dan als een vriend beschouwd had.
Zolang de wrede oorlog dit arme yolk te pletter had gelopen, hadden wij Limburgers het
leed der buren trouw en diep bedroefd in gedachten mee geleden, meegeleefd, met de val
van Luik en de 'dies ater' van Leuven te beginnen.5 En nu verstout zich ditzelfde land dus
om onze vreedzame landouwen op te eisen, onszelf met huid en haar in te slokken, alsof
wij vriendelijk lachend zouden ingaan op een koehandel, ten koste van plicht en eer. Juist
nu de verdere ontginning van onze prille kolenmijnen een gewinrijke toekomst voorspelt.
Had Limburg dan verstek laten gaan bij het eclatante plebesciet op het Malieveld, toen
onze jongens de eersten waren in Den Haag om de troon te beveiligen voor hun Koningin? Ongehoord. En ik moest het wel voelen als een slag in het eigen aangezicht. Belgie,
dat me dan toch niet vreemd gebleven was, het land van oom Jules en van de Vlaamse
vrienden, het land van Gezelle, waar mijmerend Brugge mij bezield had tot een boek als
een ex-voto, en Luik mij dierbaar was om weer andere vrienden, om zijn Ardennen waar ik
Jacques Perk had teruggevonden.
En plotseling kwam mijn hele leven mij voor als pijnlijk ontluisterd. De kransen van
laurier, mij toegekomen bij de steeds zich weer herhalende voorstellingen van mijn
Beats, die daar langs de wanden van mijn kamer hingen, leken mij gewoonweg beschim-
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melde en nietszeggende prullen. Ook Vlaanderen had voorstellingen van mijn legendenspel gezien. Was Limburg in gevaar? Dan bestond er maar een grote en alles-geldende opgave meer: Limburg moest en zou, in zijn geheelheid en volkomen, in de oude trouw voor
Nederland en Oranje behouden blijven. Zo moest ook Vlaanderen het voelen.
De eerste openbare vergadering, uitgeschreven door ons inmiddels samengesteld comite van Limburgs anti-annexionistische beweging, had plaats te Sittard. 6 Van de meest
beduidende plaatsen in de provincie kwamen vertegenwoordigers opdagen. Sittards
ruimste zaal liep vol met een heftig bewogen menigte. Onze voorzitter had een inleidend
woord gezegd, waarna het woord aan mij werd gegeven, — bleek van ontroering omdat het
smartelijk verscheiden van mijn ouders nog zo vers in mijn geheugen lag. De verzameling, die doodse stilte herhaaldelijk deed afwisselen met hevige geluidsuitbarstingen,
moet er zich bewust van geweest zijn. Een enkele schutterige stem liet, verwaten genoeg,
enkele woorden van afkeuring vernemen aan het adres van de spreker en zijn betoog. De
persoon in kwestie mocht na afloop van geluk spreken, toen hij in de valavond heelhuids
zijn woning terugzag. 7
Onmiddellijk hierna sloot ons Limburg in zijn benauwenis met Zeeland een hechte
bond van verweer en gezamenlijke kondgeving. Bij het Nederlands Verbond vonden wij
belangstellende tegemoetkoming. 8 Bewijzen van begrip en instemming kwamen toevloeien uit het hele land. En broederlijk verenigd reisde de Zeeuwse dominee, die het opgenomen had voor de bedreigde provincie in het westen, van toen of samen met de geImproviseerde vechtjas uit het zuiden, door het hele land in propagandatocht, om te getuigen
voor de trouw aan Nederland van Zeeuwen en Limburgers, en te protesteren tegen de
schaamteloze aanmatiging. Eensgezind hielden wij beiden samen in ruim twee dozijn
steden en ook kleinere plaatsen van ons land onze betogen, hetgeen mij een paar maal op
een protestantse preekstoel bracht, terwijl onze staatslieden zich zeer zeker niet onbetuigd lieten te Parijs, waar gepleit werd in ons voordeel bij het bouwen van de vrede. De
beide sprekers van deze opwindende en inspannende dagen mochten in het eind de Voldoening smaken dat hun bemoeiingen niet zonder vrucht gebleven waren.9 Wie zich in
onze buurstaat in het hoofd mocht gezet hebben dat het Nederlands grondgebied beneden de grote rivieren als gesmeerd brood voor het grijpen lag voor wie er de hand naar uitstak, zong weldra een toontje lager en hoefde zijn keel niet nog langer te schrapen.
Neen, ons optreden voor Limburg en Zeeland was niet ongemerkt gebleven, hetgeen
ik kort daarna aan den lijve ondervinden mocht. De Vlaamse studenten van het mij vanouds bevriende 'Met Tijd en Vlijt', nodigden mij uit om voor hen te Leuven een spreekbeurt te komen vervullen. Zonder erg stapte ik te Roosendaal in de trein. Maar bij het
grenskantoor schenen twee deftig geiiniformde gendarmen mij te wachten. Zonder veel
plichtplegingen wezen zij mijn paspoort van de hand met de mededeling, dat een verblijf
van mij in Belgie niet werd op prijs gesteld. En ik werd door deze beiden overgeheveld in
de eerstvolgende trein retour naar Nederland en liet Leuven teleurgesteld. Later ben ik er
evenwel toch in geslaagd om ergens per veerpont over de Maas te geraken en Leuven te
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bereiken, waar ik mijn beloofde voordracht houden kon. 's Ochtends daarna ontving ik
echter telegrafisch van mijn oom te Luik de goedgemeende raad, om me onverwijld uit de
voeten te maken.i° Mocht ik het lot dank weten, dat mijn lijk niet ergens als voedsel voor
de kraaien en aan een Waalsche boom te slingeren hing? In ieder geval, ik heb het overleefd.
Toen daarna de rust in den lande weergekeerd was, werd ons Anti-annexionistisch
Comite voltallig uitgenodigd naar het Huis ten Bosch, om daar door Koningin en Prins ontvangen te worden en de thee te gebruiken met het vorstelijk paar. Binnen het jaar werd mij
het officierskruis van de Oranje Nassau toegekend."
Intussen was ik teruggekeerd naar Zuid-Limburg om er mij te vestigen in het schilderachtige dorp Geulle, met zijn wit kasteel in de groene vlakte die zich uitstrekt langs de
Maas, gedeeltelijk ook hogerop verspreid over de groene heuvels in de vorm van drie grotere gehuchten met de roodpannen daken van hun woningen tussen boomgaarden en tuinen
verscholen.12 Het landschap was nog maar amper bekend aan de toeristen die Valkenburg
zochten, en men genoot er van een weldoende vrede, daar de grote rijksweg, die Maastricht
verbindt met Venlo, het dorp niet aandoet en er de rust niet verstoorde, die de Maasvallei
toen nog zo weldadig kenmerkte, als een tuin in aanleg, vol koren en canada's.
Er waren nu alweer enkele jaren heengegaan over de beslommeringen van de naoorlogse tijd; het was 1924 geworden, toen in het voorjaar mij daar onverwacht een boodschap
bereikte van onze Minister-President, om liefst niet na al te lange tijd voor enkele ernstige
dingen naar hem toe te komen. Zijn Excellentie vertoefde op dat ogenblik in Limburg op
zijn landgoed Wolfrath, bij Susteren.i 3 Het was wel een zakelijk bericht, dat niet duidde
op een vluchtig vriendschappelijk zondagspraatje. Om hun betrekkelijke schaarste aan
woorden maken dergelijke berichten gewoonlijk nog meer indruk. Ik had de oude Beerenbrouck gekend, gastheer van Koningin Emma bij haar eerste bezoek aan Maastricht. Ook
zijn zoon Charles, de Minister-President, was mij geen onbekende. Ik kende de kortaangebondenheid van hen, mensen die het doorlopend te druk hadden om spilziek te zijn
met woorden. Goed, ik ga onverwijld waar ik aldus geroepen werd, nieuwsgierig gespitst
op hetgeen ik er vernemen zal.
Wolfrath, het eenvoudig herenhuis waar ik verwacht werd, ligt in de vrede van zijn
omringend geboomte, ongestoord door gerucht van veel verkeer, als mijlenver van de
drukke wereld vandaan. Prille rozen bloeiden er in de siertuin, keizerskronen, primula's
en aurikelen in hun bonte ouderwetsheid.i4 Alles vreemd en vredig in deze landelijke rust,
waar sijzen en boekvinken, merels vooral, deze laatsten met ebbenhouten fluit, de
sopraan van de nachtegaal gezelschap houden.
'Maar zo rustig is het niet, in de wereld waarin ik rondkijk,' begint Zijne Excellentie.
`Het rommelt op het ogenblik waarachtig weer in Brussel. En dit juist is de reden waarom
ik je verzocht heb hier naar mij toe te komen. Ik heb een dienst van je nodig. Vanzelfsprekend is het ministerie alles bekend van hetgeen je voor Nederland gedaan hebt in de
Limburgse beweging van onlangs. Je hebt er dan ook je beloning voor gekregen. Nu zal ik
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het je verder niet lastig maken met overbodige uitweidingen. Kort en goed, het gaat hierom: ben je bereid om mij persoonlijk een groot genoegen te doen en ons land een niet
minder grote dienst te bewijzen?'
`Uwe Excellentie kon aan deze bereidheid mijnerzijds twijfelen?'
niet. Maar wanneer ik je vierkant zeg dat wat ik bedoel, je de vriendschap gaat
kosten van de bisschop?'
`Alsof de waardering van onze Minister-President voor mij van geringer waarde zijn
zou?'
`Dan hoor, waarover het gaat in het kort. Ambtshalve is mij bekend, met betrekking tot
Brussel, dat het gewenst is, zonder uitstel, om hier, in ons Limburg, weer 's met het zwaard
te rammelen en van je of te spreken; dat is jou wel vertrouwd. De Brusselse annexatielust
blijkt nog niet geheel bekoeld te zijn.'5 Verbazingwekkend genoeg. In elk geval is het
nodig om die fameuze politiekers voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen. Bij
deze vraag ik jou nu, om een herhaling van hetgeen je, nog pas geleden, met zoveel goed
gevolg gedaan hebt, — deze keer echter weer niet alleen, maar in openlijke samenwerking
met mijzelf, de Eerste Minister. Op aanstaande 15de augustus, Maria Hemelvaartsdag,
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vieren wij te Maastricht het vijfentwintigjarig bestaan van onze Limburgse katholiekendag. Een grote meeting in de Sint-Servaas, Limburgs hoofdkerk. Daarbij heb ik jou de belangrijke feestrede toegedacht. Ikzelf zal daartoe de inleiding houden. Dan zou ik je zeer
bepaalde richtlijnen willen aangeven bij het samenstellen van die redevoering, aangeven
waarop de voile nadruk te leggen. Vanzelf spreekt dat dit je voordracht een politieke inslag gaat geven. Er moet overtuigd hier kleur bekend worden. Maar nu zal de bisschop
van Roermond er tegenwoordig zijn. Deze heeft ons voor de gelegenheid het gebruik van
de Sint-Servaas verzekerd. Maar hij heeft de voorwaarde gesteld dat er geen politiek ter
sprake zal gebracht worden. Daaraan wil ik me echter niet storen. Er worth ons hier een
gelegenheid geboden als geen tweede, om de gezindheid van Nederland klaar en duidelijk
uit te spreken, om de stem van Limburg te laten horen. Er moet uiting gegeven worden,
klaar en duidelijk, en ten gehore van heel Belgie, aan de nationale en politieke gezindheid
van onze provincie. En heel Limburg zal er aanwezig zijn. De bisschop wil nu eenmaal
geen politiek in de kerk. Ik op dit ogenblik daarentegen wel. Ik oordeel het ten voile verantwoord. Brussel dwingt mij daartoe. De bisschop zal er kregel van worden. Niet dat hij
geen goed staatsburger zou zijn. Maar hij heeft als priester zijn eigen zienswijze. Ik als
Minister ook. En zo zijn we het niet eens. En dus worth hij boos wanneer we aan hem
voorbijgaan. Mij durft hij niet uitschelden, maar jij zult het moeten ontgelden voor ons
beiden. Hier beveelt, zoals ik het zie, eenvoudig staatsbelang. Dat is mijn heiligste overtuiging. Wat dunkt je, durfje het aan?'
`Excellentie, mijn antwoord? Het vaderland getrouwe.'
`Ik had niet anders van je verwacht.'
Wat mij gelaten was aan tijd om aan mijn gedachten vorm te geven, ging veel te spoedig voorbij. Maar met Ruijs op de commandobrug, kwam de bark vlot. Alleen dit was het
enige niet. Naar de tekst vorderde, bracht de bezorgdheid om de voordracht mij in klemmender benauwdheid. Wat ruimte betreft, is de Sint-Servaas te Maastricht de grootste
kerk van Limburg. Luidsprekers waren toen nog onbekend. Hoe zou de spreekstem in
haar eenzaamheid de galmende ruimte vullen, verstaanbaar, tot het einde sterk genoeg?
En dan bij een gelegenheid als deze, die alles wat in aanzien was in de provincie er samenbracht, waaronder zovelen die het beter zouden doen en dit onder het oog van de vertoornde bisschop! Ik zocht de deken op, die zijn kerkgebouw van ondervinding wel moest
kennen.i 6 Samen stapten we de ruimte af, in de lengte en breedte. `Zie je wel dat het toch
zo erg nog niet is? Je kent het vak, je hebt dan toch zoveel oefening gehad. En de akoestiek
is bevredigend. Hoe voller de ruimte, des te lichter valt het spreken,' bemoedigde de
goede deken. 'En hoe minder last het gehoor geeft. Je ziet dan geen gezichten meer, je
ziet alleen maar yolk.' Ook zou er voor de gelegenheid een afzonderlijke estrade gebouwd
worden, om de spreker veel meer naar het midden van de ruimte te brengen, in aansluiting met het hoofdkoor waar zich de plaatsen bevonden, bestemd voor de autoriteiten.
`Op deze manier zie je dan de bisschop niet.' Voor dit verhoog, op een geImproviseerd altaar, zou de Noodkist geplaatst worden, het kostbare kerkjuweel met de grote reliek van
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Maastricht, meesterwerk der plaatselijke twaalfde-eeuwse goudsmeedkunst. Moed gevat,
het zou best gaan, het zou wel meevallen, 'met Ruijs beschermend aan je zijde'.
Ik had behoefte aan die bemoediging en vatte moed.
En eindelijk was er de dag, een stralende hoogtijdag voor stad en land. Maastricht in
feest en vreugd om de uitzonderlijke gebeurtenis, bevlagd ter ere van de hoge bezoekers.
De stad liep vol. Heel Limburg was er. De Servaaskerk zelf ook in sier en tooi om de aanwezigheid van excellenties en gemijterde prelaten, priesters en burgerij, tegen het vastgestelde uur propvol en tot de laatste staanplaats bezet. Plichtplegingen en preludien, koor
en orgel die het geheel inleidden. En het woord was aan de Minister-President, door het
Limburgse yolk gevierd. Een donderend applaus van de geestdriftig-gestemde menigte.
Dan weer stilte, die me deed ijzen, terwijl ik me voortbewoog naar het verhoog, bestemd
voor de spreker. De laatste kuchjes die nog even uit de groeiende stilte van de menigte opkomen. En de stilte wordt beangstigend, volkomen, alle hoofden op nog maar een enkel
punt gericht. Dan: `Doorluchtige Hoogwaardigheid,' en zo verder
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MetMet
'de 'de
Rotterdammers'
wordt
de de
toneelgroep
'N.V.
HetHet
Rotterdamsch
Toneel'
Rotterdammers'
wordt
toneelgroep
'N.V.
Rotterdamsch
Toneel'
bedoeld. Zie ook: IX, noot 51.
Prof. dr. J.K.F.H. Schrijnen, classicus en volkskundige, werd geboren te Venlo in 1869
en overleed te Nijmegen in 1938. Hij was eerst hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Utrecht, daarna aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waarvan hij in 1923 de
eerste rector magnificus was. Zijn oudere broer L.J.A.H. Schrijnen (1861-1932) was
in 1914 benoemd tot bisschop van Roermond.
3
gehorige: fijn van gehoor zijnde.
4
van gene kant: van die zijde.
5
'de val van Luik': Na de val van de stad in de nacht van 6 op 7 augustus 1914 vielen
de forten pas op 16 en 17 augustus 1914 in Duitse handen.
`de "dies ater" van Leuven': Op 25 augustus 1914 werd Leuven door de Duitsers
verwoest.
6
De eerste provinciale bijeenkomst van de Limburgse anti-annexionisten vond plaats op 18
december 1918 in de toneelzaal van hotel Kissels
(De Zwaan) in de Brandstraat te Sittard. De voorzitter, mr. F. Janssen, oud-kamerlid, opende de
vergadering en zette de toon. De rede die Felix
Rutten, uit Utrecht overgekomen, daarna uitsprak,
bevat staaltjes retoriek van de bovenste plank: `...
Limburg's eerlijk en goedmoedig hart is te goed
om tot aas te dienen voor welken bloedhond dan
ook. (...) Ons zoete, lieve Limburg, de glimlach
van Nederland, kan alleen stralend en gelukkig zijn
in den glans der Oranjezon.' Het toen opgerichte
provinciaal comite, waarvan Marie Koenen secretaris werd, vergaderde opnieuw te Sittard op 3 januari
1919 en besloot tot het organiseren van een petitie
van aanhankelijkheid. Op 8 april 1919 kon het
comite 172.543 handtekeningen, gebonden in
vier banden, op Huis Ten Bosch aanbieden aan
de koningin. Zie: Aantekening van Felix Rutten
bij zijn brief aan archivaris Offermans d.d. 2 april
1967; SASG, coll. FR, inv. nr. 769; de publicatie:
La protestation du Limbourg hollandais. Le Limbourg
a la Hollande (Ruremonde s.a. [1920] 39, 41-42, 107.
Zie verder noot
7 Het betreft waarschijnlijk het pro-Belgische Tweede Kamerlid mr.dr.
Henri A.G. van Groenendael. Zie verder de in noot 11 vermelde literatuur.
2
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Met 'het Nederlands Verbond' wordt het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV)
bedoeld. Het werd opgericht in 1895 te Brussel en is momenteel gevestigd in Den
Haag, met een extra secretariaat in Putte (Belgie). In de eerste jaren van zijn bestaan
hechtte het AVN veel belang aan de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen, later
verbreedde het zijn doelstelling en ijverde voor de belangen van de Nederlandse taal
en cultuur. Orgaan van het AVN is het tijdschrift Neerlandia.
9 Teksten van de redevoering die Felix Rutten uitspraak in Venlo, Vlissingen, Den
Bosch, Nijmegen, Deventer, Den Haag en Amsterdam, zijn bewaard in: SASG,
coll. FR, inv. nr. 770. Felix' Zeeuwse collega was dominee Pattist uit Aardenburg,
Zeeuws-Vlaanderen.
`mijn oom te Luik': Joseph Louis Rutten, zie II, noot 2.
Over het Belgische annexionisme en de Limburgse reacties daarop verschenen in
het laatste decennium een drietal zeer informatieve artikelen: Rob P.W.J.M. van der
Heijden, Tijden veranderen: Limburg tussen Nederland en Belgie. De reactie in NederlandsLimburg op het Belgische annexionisme van igi8-igig, in: De Maasgouw zii (1992) 101-167,
Rob P.W.J.M. van der Heijden, A.S.M. Patelski en F.H.M. Roebroeks, Valkenburg in
igig in de ban van Belgie?, in: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal 3
(1993) 176-202; Kasper Wagemans, Limburg en het Belgische annexionisme 1g18-192o,
in: Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg (Jaarboek SociaalHistorisch Centrum) 43 (1998) 89-133. Het is merkwaardig dat het optreden van
Felix Rutten in deze studies nergens vermeld wordt. Wel is hij te zien op twee foto's
van het provinciaal comite 'Limburg bij Nederland', die bij het artikel in De Maasgouw
(kolommen 127, 131-132) staan afgedrukt.
De oude kern (Aan de Maas) van het dorp Geulle en het kasteei zijn sinds begin
jaren dertig van het gehucht Hulsen en de hooggelegen kernen Snijdersberg en
Hussenberg gescheiden door het Julianakanaal, waarmee in 1925 een begin werd
gemaakt en dat in 1935 in gebruik is genomen. De woonkern Moorveld behoorde tot
de gemeente Ulestraten.
13 Het landgoed Wolfrath ligt in de voormalige gemeente Born, ten oosten van het
kerkdorp Holtum. Het kasteei kwam in 1904 in handen van jhr. Gustave Louis Marie
Hubert Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926) en bleef tot 1986 in het bezit van zijn
familie. Zie: F.Th.W. Smeets, Heren van Wolfrath, in: Born een koninklijk domein met
een boeiend verleden .... (Born 1978) 205-213; A.M.P.P. Janssen e.a., In honorem Sancti
Martini, Sint-Martinus ter ere. Het kerkelijk verleden van Holtum (Holtum 1987), 23.
4 aurikel: primula auricula, sleutelbloem.
15
Op de vraag van J.L. Offermans in zijn briefaan Felix Rutten d.d. 2 maart 1967, wat
de oorzaak van de in 1924 oplevende annexatielust was, antwoordde Felix Rutten in
de aantekeningen bij zijn briefaan Offermans d.d. 2 april 1967: `Oorzaak annexatiepogingen 1924 onbekend. Tegenover mij heeft Ch. Ruijs zich toen niet uitgelaten:
alleen heette het "verweer noodzakelijk", "volgens inlichtingen in Belgie".'
16 Pastoor-deken van Maastricht in de jaren 1920-1938 was J.A.H. Wouters (1851-1939).
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LIMBURGS TROUW

Wanneer wij, denkers en dichters, in onze geest de voorbije tijden gadeslaan, zoals die
zich over onze landstreek voortbewogen — dagen en dingen die er zich, in slagschaduwen
van lust en leed, gekristalliseerd hebben tot wat wij de historie noemen — , dan wil het mij
voorkomen, in pieteitvol gedenken, dat dit verleden er zich ontvouwt als een groot en
boeiend schouwtoneel, als een dramatisch beeldspel, en dit, de eeuwen door, als vervat in
vijfbedrijven, over onze landstreek heendeinend, onze groene Maasgouw, waarop eerst na
de slag bij Waterloo de middeleeuwse naam Limborg voorgoed is overgegaan: Limburg,
elfde provincie van ons goede Nederland, ons vereerde heem- en heimatland, waarvan de
naam ons dierbaar is en meer dan dierbaar, laat mij vrijweg zeggen, Limburg gewijd en
heilig.
Hebben de Romeinen met hun Mosae-Trajectum de grondslag gelegd van hetgeen
Maastricht zal worden, dan heeft de aanvang plaats van het zielenleven van deze, onze
landstreek en wel bier ter stede, in de crypte van dit eeuwenheugend heiligdom, met de
Antistes gloriosus Sint Servaas, grondlegger van onze christelijke beschaving, in de tijd
van vier eeuwen door eenentwintig bisschoppen opgevolgd.2 En onder deze gewelven bier
knielt Karel de Grote.
De Noormannen verwoesten Maastricht. Doch een tweede bedrijf onzer beschouwingen beleeft een prachtige herbouw, het hooggetij der Middeleeuwen. Binnen de schemerige beuken van de Lieve-Vrouwekerk brengt Bernard van Clairvaux de nacht door en
preekt, voor het zuidelijk portaal daarvan, de kruistocht voor de plaatselijke ridderschap. 3
En de stroom van pelgrims heeft een aanvang genomen, de heiligdomsvaart naar de
Trichtse reliekenschat.
Het derde bedrijf, de hervorming breekt uit. Wilde botsing der hartstochten. Het is de
tijd der vreemde heersers, maar ook een tijd van martelaars. Wanneer een vierde bedrijf
begint met Waterloo, is Limburg steeds nog verenigd gebleven met Rome. Er volgt een
tijd van rust, waarin krachten verzameld worden als tot nieuwe strijdbaarheid. De Maasgouw wordt het bisdom Roermond.
Dan brengt de twintigste eeuw een keerpunt in onze geschiedenis, — in onze beschouwingen de aanvang van een vijfde bedrijf. Het aanschijn van ons dierbaar zuiden
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verandert. Voor het landbouwende Limburg van voordien, thans een mijnbouwend Limburg. Naast de zwarte rookpluimen der moderne industrie ontplooien zich eveneens nu
rode banieren. 4 De afgrond heeft zijn donkere muil gesperd; zal zijn walm de zonneschijn
doen verbleken, die blijde over de veie velden hing? Zal, waar het ploegijzer vertrapt worth,
ook het kruis gebroken worden? De strijd heeft ingezet; hoe zal de ontknoping zijn?
Boven de verwoestingen van de Noormannen uit, hebben wij het kruis van Servatius
behouden, het kruis dat de kruisvaarders op hun mantel gespten, het kruis dat de beeldenstorm heeft overleefd, het kruis waarvoor de Roermondse kartuizers hun bloed vergoten
hebben, en die andere Limburgse heiligen die meetellen met de martelaars van Gorcum,
het kruis dat nog altijd triomfeert op de torens van onze kerken.5 Wij hebben het gehandhaafd in elke strijd, met de leuze van de grote bisschop Paredis 'in cruce salus', met de wapenspreuk van zijn opvolger Boermans 'in fide fides', met het devies van bisschop
Drehmanns 'cum Christo laboro': zullen wij het getrouwlijk handhaven — maintiendrai'
— tot het einde? 6
Keert een ogenblik in uzelf, geachte hoorders. Heden vloeit het feestelijk Te Deum zo
licht en zo vanzelf van onze lippen. Maar morgen, wanneer de glorie van deze feestdag
weer gedoofd zal wezen, de dag weer akten vraagt van nederig geloof, van zelfoverwinning en van rouwmoedigheid? Zullen wij ook in de toekomst deze onze heerlijke eenheid
bewaren, deze mystieke eenheid in geloof, hoop en liefde, waarin wij voortleven met Servatius, onze pater patriae, en die andere eenheid, politiek en cultureel, deze rooms-sociale
eenheid, waarvan onze katholiekendagen de luid bazuinende uitdrukking zijn? Zal de
boog die van Servatius' dag en dood zich welft tot de dag van heden over Limburg, niet
gebroken worden? En mocht, wat God voorhoede, een 'Tolle, tolle', als uit het voorhof
van Pilatus, klinken langs Limburgs straten, en de lucht ook hier weerschallen van het geroep om Barrabas, zullen wij, autochtonen, met Veronica tussen de beulen heendringen
en er de troost van haar sluier beuren naar het bloedig aanschijn van de Heer, in plaats van
met de apostelen te vluchten, niet met Petrus verloochenen, niet met Judas verraden? 7 Zal
de ziel van Limburg dan, de Thabor van heden prijsgevend, met Magdalena op Caivarie
knielen en met Johannes onder het kruis staan? In het kort: zal onze Maasgouw trouw
blijven, Limburg ten allen tijde voor Christus zijn?
Indien wij werkelijk in twijfel verkeerden, niet zeker van onszelf, en de trouw niet
kenden, van onze trouw niet verzekerd waren, deden wij beter met de vlaggen van deze
feestdag in te halen. Mocht er geen trouw bestaan in het hart van Limburg, laat Servatius
dan beven voor zijn yolk. Zouden wij de trouw niet kennen, laat Christus dan over ons
wenen, zoals Hij geweend heeft over Jeruzalem. Maar kunnen wij daarentegen wel degelijk bogen op eerlijke trouw, trouw in ieder opzicht, op innerlijke trouw tegenover onszelf
en onze eigen aard, en op die uiterlijke trouw tegenover het door God over ons gestelde,
laat dAn de Heer ook zijn aanschijn met een glimlach over ons gebogen houden, zoals Hij
glimlachend over Jairus' dochtertje zijn gelaat geneigd hield toen Hij haar zeide: `Mijn
dochtertje, sta op, thalita, koumi.' 9
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Toen Jacob terugkeerde uit het land van Haran, waar hij ten tijde van zijn twist met
Ezau been gevlucht was, zo leest men in Genesis, en hij naderde het land van zijn vaderen
weerom, het beloofde land Chanadn, dat zich daar voor hem uitstrekte met zijn beroosde
heuveltoppen, in de blauwe doom van de avond, als uitgestippeld met louter smaragden
en robijnen, kwamen Gods engelen er hem tegemoet.'° Zij kwamen hem tegemoet op de
gezegende drempelen van zijn vaderstede om er hem te bemoedigen; en ik verbeeld me
dat zij hem naderden, stralend en liefelijk, in de glans van het avondrood, met vleugelen
van licht, hun armen vol rozen. Liefelijke drempelen van mijn Limburgs land, zo zweven
ook over II gestalten been, die ons bekoren met hun lichtende schoonheid, ridders en
edelvrouwen, poorters en kluizenaars, opgestegen uit de bloeiende warande van onze Limburgse sagen en legenden, zoals ze weerspiegeld staan in de dichterlijke ziel van ons gelovig yolk. Geen zinledige verbeeldingen, deze omluisterde helden en heiligen, maar figuren waarin het yolk in zijn naIviteit zichzelfook geprojecteerd heeft met de deugden en eigenschappen die het in hoogste mate vereert, geschouwd als in een gemeenschappelijk
visioen. Laat mij u herinneren die jonkvrouw Eliza van Valkenburg, die naar Nonnenwerth
uitgeweken, waanzinnig wordt van rouw en heimwee, en als een zinneloze zwerfster terugkeert naar het slot van haar vaderen, trouw tot de dood aan het eigen land, het land der
geboorte."
Herinnert u die vrome pelgrim naar het Heilig Land, Winandus van Elsloo. Hoe
wordt hij beloond voor zijn goede Baden? Te paard daalt een engel van de hemel of en
neemt hem mee, om hem terug te brengen naar het geboorteland: zijn heemstede, hoogste trouw, hoogste loon, het thuisland.
Trouw den geboortegrond, die ridderlijke Gerlachus van Houthem, die het schone
zuiden vaarwel zegt om, gehuisvest in een holle boom, in 't eigen land te kunnen sterven,
weldadig voor het goede, eigen yolk.
En die woelige koning Zwentibold van het Land van Sittard die, door alles geplaagd,
er ook alles op gewaagd heeft, om zich los te maken uit de Turkse gevangenschap en
terug te keren naar zijn heem, in de eenzaamheid van de Graetheide.
Dan ook onze held, die geweldige Jan van Weert, keurvechter van de keizer van
Oostenrijk, die niet rust in zijn triomf, aleer hij zijn bepluimde schedel heeft gebogen
onder de lage deurstijl van de but zijner moeder, om haar in zijn armen te sluiten: zijn dit
alles dan verbeeldingen van een yolk dat de trouw niet kent? Laat Vondel zingen van 'de
liefde voor zijn land, eenieder aangeboren', wij Limburgers zijn onder alle Nederlanders
zeker diegenen, die de meeste liefde koesteren voor hun geboortegrond en er het meest
mee ingenomen zijn." Die liefde trekt een gouden draad door heel onze sagenschat, een
paarlen snoer ook door onze legenden.
Denkt aan Sint Oda van Venray, die, wanneer zij heengaat, van een nabije Peelheuvel
een laatste blik van heimwee werpt op het geliefde oord dat zij zegent; die heimweevolle
blik van Oda is ons allen eigen. Die trouw aan Limburg bezingt ook de legende van Sint
Lambertus, wiens lijk in een glans van blauwe vlammen komt aanspoelen bij het dorp
Sint-Pieter. Van die trouw getuigt Sint Servatius' legende zelf, die hem ons voorstelt, de
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handen ten hemel geheven, om zijn zegen te geven aan de heerlijke Maasvallei. En onze
liefde tot Limburg hebben wij onze lieve Moeder Maria zelve in de armen gelegd, wanneer
wij haar terug zien wandelen naar een plek in de natuur die haar lief was geworden. Haar
zien omwaren langs de wegen door het korenveld en langs de straten van onze steden.i 3
Geachte toehoorders, dit is de waarde van legenden en andere volksverbeeldingen,
dat zij een helder inzicht geven in de ziel van het yolk dat ze gefantaseerd heeft: en de
Limburgse sagenschat spreekt van niets zo duidelijk en zo overtuigend als van toewijding,
genegenheid en trouw.
Maar ons yolk van nu, sinds de oude aard van Limburg ligt te zieltogen onder de pletrol van het nieuw getijde en de moderne mecanica de stem der oude poezie overschreeuwt, de wals des doods de eenmaal groene akkers vervaard maakt, het nieuwe Limburg, bedoel ik, is het nog steeds toch ook Limburgs gebleven; zijn ook wij nog het voorgeslacht waard? Zijn ook wij nog trouw?
Mijn antwoord: twijfelt er niet aan: Limburg is nog niet geheel gestorven, noch rondom ons, noch in onszelf, noch in de kinderen die na ons zullen komen. Zie toch, wij vieren in het land der honderd kermissen nog altijd feest op de oude wijze, met dezelfde
overoude welgemeendheid en de onvervreemdbaarheid van niet berekende gulheid der
dagen van eens. Naar de oude zeden rijst in onze nieuwe dorpen nog altijd het oude veldkruis. Wel hebben onze schutterijen hun wapenrok vernieuwd, maar in de plooien van
hun ouderwetse vaandels leeft nog steeds de oude geest. Wij legden slechte gewoonten af,
maar behielden zoveel van de voorouderlijke gebruiken die mooi zijn, dat Limburg nog
altijd Limburgs bleef. Op onze stille dorpen ruist nog steeds door de oktoberavond het
vertrouwd gemurmel van gezamenlijk gebed; en op het mei-altaar van onze veldkapellen
zullen verse bloemen wel nooit ontbreken. Ons groene land is onveranderd processieland
gebleven, land van beewegen en bedevaarten en pelgrimstochten, waar priesterlijke wijdelingen zo goed als een wijbisschop middelpunt worden van feesten met krans en ereboog, en er geen nieuwe parochie gevestigd kan worden zonder kerkelijke ommegang.
Nog altijd is de kermis, kroondag van het jaar, de dag ook van de 'bronk', de dag waarop
het kerkgebouw te klein lijkt voor Ons-Lieve-Heer, en het bloeiend akkerland Hem zelf
ten tempel wordt, met de zomerhemel tot gewelf en het bloemenstrooisel tot tapijt langs
de veldweg. Hoogtij van Limburg: en het moderne verkeer belette nog geen straatversiering met geurend groen en zandfiguren. Neen, de wegen van Limburg zijn nog altijd ook
wegen van de Lieve-Heer, waar Hij wandelt, eenmaal in het jaar, begeleid met wierookwolken en muziekgeschetter. Hoogtij van Limburg, wanneer het graan van de landman
zijn gouden rijpte ingaat. En het goudelende veld wordt als zelf de gouden ark van het
Oude Verbond, waarover de serafs hun vleugelen uitspreiden, daar Gods geest erop rust.i4
Moet de grote eik van Schaesberg vallen, die eeuwenlang de schutse van het kruisbeeld geweest is, geen Limburger die de `heilige' boom wil kopen, als ware dat misdaad.'5
Wordt door onverlaten ergens een Christusbeeld verminkt, heel de bevolking van het oord
doet boete met een beeweg. Heiligschennissen als deze treft de Limburgse bevolking als
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een nationale ramp, en voor een schanddaad als gepleegd destijds te Valkenburg, deden
burgemeester en burgerij openlijk eerherstel.I 6 Moge rode gloed die van verre ergens opslaat, verzengend te werk gaan, het is alleen de oppervlakte die wordt verzengd. De ziel
van Limburg bleef onverdorven. De heilige klokken waarvan onze sage spreekt — klokken
bij boze toyer in Limburgs aardeschoot verzonken — vervullen onze zielen nog bestendig
met hun oude, gewijde klank.' 7 Neen, onze aard als Limburgers, ons karakter en eigenste
wezen, daaraan zijn wij trouw gebleven. Het gelaat mocht door de arbeid in de mijnputten
aanvankelijk verdonkerd worden, onveranderlijk bleef de ziel zelf haar vrolijk optimisme
bewaren. Goud mag lokken, de voorouderlijke akkerbouw ging nog niet geheel verloren
en ieder dorp bezit nog steeds zijn schutspatroon.
Wie heeft dan ooit van u, mijn Limburg, kunnen denken, dat gij de trouw niet hooghield als een deel van uzelf?
En toch, er waren gronden voor, individuele gronden in ons, in onze geaardheid, om
aan dergelijke twijfel voedsel te geven. Waarom zou ik de moed niet hebben om dat bier
onder woorden te brengen? Wanneer ik ooit gezegd heb, dat Italie begint in Limburg, dan
heb ik daarmede de lof gezongen van ons mooie landje, zoals het er te bloeien en te pralen ligt voor wie het toeristisch gadeslaan en voor het genot van onze verliefde ogen, zonder dat het daarbij in mijn bedoeling zou gelegen hebben om de zwakke zijde van onze
landaard te verbloemen. Wij zijn wel ietwat zuidelijk lichtzinnig, op het wispelturige af.
Wij zijn niet al te streng en steevast. Wij nemen het allemaal niet zo ernstig op, een beetje
veel tot wankelen en weifelen geneigd. Wij zijn nu eenmaal romantiekers, voor indrukken
al te vatbaar, kinderen van het ogenblik, een yolk met kinderpsyche. Ons werden enkele
gebreken toebedeeld, om ons de deugd niet al te licht te maken. Wij leven zo gemakkelijk
met die gelukkige aanleg die niet zwaartillend is, die zo luchtigjes weet been te zweven
over alle zwarigheden, luisterend naar dat Italiaanse gezegde van 'chi si contenta, gode',
waarmee ze daar Karel de Vijfdes 'Plus outre' wegwimpelen: wat zal ik me moe maken? i 8
En daarom dan ook dat de buitenwereld ons vaak niet verstaat en wij dan gehouden worden voor wat we niet zijn.
Welnu, individueel kunnen wij vaak oppervlakkig wezen, onverschillig en veranderlijk in het kleine, naar de luchtige pret gekeerd; maar als yolk, collectief genomen, zijn wij
niet alleen hartelijk en geestdriftig, pittig en uitbundig, maar ook betrouwbaar en trouw.
Echter, in de historieboeken bladerend, zijn er ook aanleidingen geweest tot verdachtmakingen, betreurenswaardige misgrepen waarvan de kinderlijke onnozelheid destijds niet
werd ingezien. Daar was ooit de kwestie van het zogenaamde `Limbourg cede' en het operetten-oproer van 1848 en van 1830 met zijn vrijheidsboom.i9
Dat een gedeelte van onze voorvaders op een gegeven dag niets voelde voor 'n vaderland van boven de grote rivieren, — was dat ontrouw? Geenszins. Het was een simpele
weeromstuit van het verleden der honderdvoudige versnippering van landjes en staatjes;
het was een simpel en begrijpelijk gevolg van Limburgs onbekendheid met het zo anders
geaarde noorden. Het was een voortduren van de geestestoestand van een landstreek, die
tot dan toe vooral naar het Franse zuiden georienteerd bleek. Onze Limburgse sympa-

[197]

[ FELIX RUTTEN TERUGBLIK

thieen gingen zuidwaarts uit naar de roomse studiecentra en zeker naar het bonte feestgedoe van onze levenslustige stamverwanten. In het grote Nederland van 1815 hadden de
mannen van toen zich goede, Nederlandse staatsburgers gevoeld, maar zij waren geen
Hollanders. Wij zijn thans ook nog geen Hollanders en hoeven dat ook niet te worden.
Wij moeten voor alles Limburgers blijven; zO zijn wij niettemin juist de beste vaderlanders. Holland kon in 183o alleen maar van verraad spreken, omdat het geen weet had van
de Limburgse geestesgesteldheid van toen en Limburg niet kende. Die onkunde gaf aanleiding tot verdenkingen. De Limburgers zelf konden onmogelijk van verraad weten, omdat zij geenszins van plan waren om de vriendschap op te zeggen. Er waren geen bruggen
geslagen naar het noorden toe en de Maas was geen grensrivier. De beide Limburgen,
rechts en links van het water, konden de scheiding niet anders voelen dan als een verbreken van familiebanden, ter wille van het samengaan met vreemdelingen. Neen, wanneer
Limburg destijds officieel verraad gepleegd had, zou in de geschiedboeken de vermelding
staan van minstens een corps Limburgse kampvechters, die toen gevochten hadden voor
Belgie. Die zijn er nooit geweest; degenen die doorgingen voor overlopers, zijn in hun
hart toen dan ook nooit overlopers geweest, voor henzelf niet en niet voor de rechtvaardige God.
Trouw is iets anders dan slaafse gehoorzaamheid. Het is de liefde die aan alle trouw
voorafgaat, als bloesem voorafgaat aan de vrucht. Waar liefde tussen Limburg en Holland
toen nog niet geboren was, kon men toen ook geen trouw verwachten. Daarvoor was de
tijd nog niet rijp.
Liefde is de klankbodem waarover de trouw haar melodische snaren spant. Liefde is
de grondslag van de trouw; en de trouw is zoveel kostbaarder, is zoveel meer dan liefde,
daar het de liefde is die het punt van uitgang vormt. In de trouw vindt de liefde haar glanzende voleinding. Liefde is het schone schuim der wereldzee, trouw is haar peilloze diepte. Trouw is de bevestiging, de beveiliging, de heiliging van alle vriendschap. En zO dan
ook: eerst wanneer er sprake zijn kan van vriendschap tussen zuid en noord, kan er van
trouw sprake zijn, kan trouw geboren worden.
Maar laten wij de doden rusten. Wat geeft het hoe onze vaderen gedacht hebben en
daden stelden. Met ons is sedert een andere eeuw begonnen. Op de levenden komt het
aan, op onze wil en ons gevoel, op ons denken en ons doen, op de slag van ons eigen
kloppend hart, in dit eigenst ogenblik. En wij weten wat wij willen. In ons geslacht werd
de vriendschap tussen noord en zuid bezegeld. Die vriendschap is gegroeid met de tijd.
Die vriendschap is in bloesem uitgeslagen gedurende de laatste vijfentwintig jaren en jubileert vandaag.2°
Hoe heeft het hart van Limburg niet als een harp getrild, toen de mare rondging van
het bezoek der vorstinnen aan onze provincie; hoe is het hart van Limburg moeder en
dochter niet tegemoet gesneld in een orkaan van geestdrift. Aan de zijde van de onvolprezen Regentes heeft de glimlach van de jeugdige Wilhelmina in 1895 ziel en zin van
Limburg bekoord tot een diepgevoelde liefde. Zolang zuid en noord van elkander ver gebleven zijn, bleven zij voor elkander vreemd. Maar dat alles is voorbij. Wij zijn sedert ver-
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broederd. En daarom dan ook dat, waar sindsdien van Limburg een blijk en bewijs van
trouw verwacht werd, Limburg niet heeft gefaald.
Toen Maria Theresia, de Oostenrijkse keizersdochter, op de troon belaagd werd door
felle vijanden, die het gemunt hadden op haar rijksgebied, en de toestand hachelijk was
geworden, uitkomst schier niet meer te voorzien, nam zij haar toevlucht tot de Hongaren;
en in eigen persoon voor de vergaderde magnaten tredend, bezwoer zij hen om steun en
tussenkomst. Dat greep deze strijdbare mannen diep in 't hart, en in een plotselinge uitbarsting van geestdrift riepen zij haar hun antwoord toe: wij willen sterven voor onze
Koning, Maria Theresia. '
Wanneer de geschiedschrijver die eenmaal het leven zal te boek te stellen van onze
Koningin Wilhelmina, en het hoofdstuk aanvangt waarboven staan zal als titel 'November
1918', dan zal hij zich uit de wereldgeschiedenis dat tafereel herinneren en het ontroerend
`Moriamur pro rege nostro' van deze Hongaarse edelen. Want, sprekende overeenkomst,
bij welk verschil! Ook in ons noorden was het, dat de Landsvrouwe belaagd werd. Maar de
Majesteit hoefde niet om hulp smekend tot haar yolk te gaan. Heel dit yolk loopt weg van
huis en honk, loopt in een storm van verontwaardiging te hoop en snelt naar de residentie, alleen bedacht op Haar. Hier geen romantisch vertoon, geen bepluimde bravoure, hier
geen snorkend hoera-geschreeuw; hier waren het de eenvoudigen van het land, stille dorpers en noeste zwoegers, die grepen naar het geweer en heensnelden naar de Koningin in
gevaar, bewust van hun plicht, in zwijgzame vanzelfsprekendheid, verbeten, `moriamue,
bereid ten dood. Wie waren de voorsten, de eersten bij deze algemene wedloop? Eeuwige
eer van Limburg: het waren de felle jongens van Venray die het eerst aankwamen in Den
Haag. Eeuwige eer van het Limburgse yolk: het was er in al zijn rangen, met al zijn standen, trouw verenigd om de troon, van de Eerste Minister tot de geringste man. De opperbevelhebber bouwde niet vergeefs op de Limburgse soldaat, de Koningin niet minder op
het Limburgse yolk. Het was geweest zoals 'n mijnwerker bij zijn arbeid in de schacht het
gezegd had tot de hoge bezoekster: `U kunt ten allen tijde op ons bouwen, Majesteit.' De
heiligschennende greep der rode hand werd door Limburg verijdeld.
Inderdaad. Wanneer ik nu mijn ogen richt naar de hoge persoonlijkheid die hier ter
rechterhand van de bisschop de ereplaats bekleedt, dan mag ik fier en vol erkentelijkheid
uitroepen: Limburg was er op de eerste plaats om toen de Staat te redden, en de wankelloze ster der beveiliging die alsdan triomfantelijk de koningskroon bestraald heeft,
Excellentie, was de ster zelfvan Maastricht.
Vanwaar de verbazing van Holland op dat ogenblik? Eenvoudig hiervandaan, dat de
ziel van Limburg nog altijd een gesloten boek was voor het noorden. En, mijne heren,
vanwaar die trouw van het nog onbegrepen Limburg? Het was de trouw van Limburgs eerlijk hart. Dit hart had zijn opvoeding doorgemaakt, zijn orientatie gevonden naar het
noorden. Het had per slot zijn liefde gegeven. En dus gaf het in de ure van het uiterste gevaar zijn voile, ongerepte trouw.
Tot die van God gewilde liefde, Doorluchtige Hoogwaardigheid, werd Limburg opge2
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voed door uw grote voorganger op de bisschopszetel, mgr. Paredis, — niet minder ook,
Excellentie, door uw nooit vergeten vader, onze oud-Gouverneur Excellentie jhr. Ruijs de
Beerenbrouck. Die bisschop van Roermond, en die gouverneur te Maastricht zijn het geweest, die hun plicht betrachtend als ware, gewetensvolle vaderlanders, ons Limburg
voorgoed verenigd hebben met het vaderland. Zij hebben de Limburgse magneetnaald
voor altijd gericht daarheen, waarheen ook de Maas, die hartader van onze provincie, haar
natuurlijke loop gericht houdt: naar het noorden. Voor immer lijfden zij beiden het hart
van Limburg in bij Nederland, en in de vlag van Nederland hebben wij immers met vreugde het Maastrichtse rood en wit teruggevonden. Paredis, de bisschop, Commandeur van
de Nederlandse Leeuw, te Bree in Belgie geboren, die den koning antwoordde 'Sire, naar
mijn geboorteplaats te horen, was ik een muiter', door Koning Willem II echter `een engel
des vredes' genoemd, — Ruijs, de Nederlandse staatsman die als wapenspreuk de Spaanse
leuze voerde 'antes morir que ser traidor', eer sterven dan verrader zijn.
Alleen Limburg verbaasde zich niet, toen plotseling in 1918 geruchten stegen van ondank en zelfzucht, van eigenbaat en kuiperij, als zou Limburg van westerse zijde belaagd
worden en het in Belgische bedoeling liggen om aan ons de misdaad van koning Achab
te herhalen, — de bloedige schanddaad van Shylock te plegen op Limburgs bloeiend
lichaam.2 Scheur Maastricht of van Nederland, en gij hebt Limburg het levend hart uit het
lillend vlees gerukt. Lagen er kapers op de kust? Was er verraad te duchten? Werd naar een
koopsom gedongen of met kansen gerekend? Limburg brengen tot ontrouw en eerloosheid? Vergeefs gewaagd en tot eigen schande! Verlokkingen zijn hier valse munt. En de
storm van verontwaardiging die langs de Maasoever opstak, liet geen twijfel bestaan.
Dat was Limburgs trouw. Maar dat was nog niet heel zijn trouw in dat moment.
Zo trouw, zo onbaatzuchtig groot-in-trouw heeft Limburg zich alsdan betoond, dat
wij er alleen maar op bedacht waren om te mogen blijven wat wij waren op dat uur, zonder eisen, zonder verlangens, zonder voorbehoud. Wij hebben toen getuigd van onze
trouw in de eenvoud van een oprecht gemoed, zonder voorwaarden en zonder beding. Wij
hebben toen simpel en alleen onze trouw gehouden naar plicht en eer. Wij hebben Ales
alsdan geschonken, zoals koningen hun giften schenken. Wij hebben niets verkocht.
Daar is geen prijs bestaanbaar wanneer Limburg zijn hart geeft, zomin als er judaszilver
zou bestaan om het om te kopen tot verraad. Wij hadden kunnen afdwingen, iets kunnen
eisen in ruil, tot dank. Neen verre van ons. Wij kenden toen maar een leuze, die luidde:
Oranje boven, leve de Koningin.
Welnu, deze onbaatzuchtige trouw tegenover troon en vaderland zal Limburg houden
ook in de toekomst. Het is onzeker wat die toekomst brengen zal. Maar zeker is het dat
niet alle gevaar als voorbij mag beschouwd worden. De rode vijand kan in de loopgraven
van de mijnen binnensluipen of heimelijk op de loer liggen. Maar ook de landhonger der
naties is als een verscheurend dier dat verzadiging zoekt. Kan Limburg geen gezochte
buit wezen, rijk en liefelijk als het is, of ook als bolwerk tegen gewapende machten: een
begeerlijke vrucht?
2
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Geen wonder dat, waar dit zo is, generaal Snijders wees op de noodzakelijkheid van
een krachtige defensiepolitiek, waar Nederland staat in het brandpunt der internationale
mededingingen en tegenstellingen. 23 Ook dit staat voor trouw, en is er, naar buiten, de bevestiging van. Weerloos is eerloos; let op uw zaak' is de leuze. De Israelieten die hun
Jeruzalem herbouwden, hielden in de ene hand hun troffel, in de andere hand het zwaard.
24 Moge de strijd ons bespaard blijven; gereedheid in alles is de grondslag van ons `Je
maintiendrai'.
Wanneer wij vroeger hebben uitgezien naar een historieboek dat de feiten van 183o en
1848 zou stellen in het ware licht, — wij kunnen dat voortaan ontberen. Het verleden ligt
achter ons; de toekomst, dat zijn wij. Wij hebben de geschiedenis van ons nieuwe
Limburg zelfgemaakt, en hebben ze geschreven met Oranje-inkt. Naar onze daden en gedachten, alleen naar de gevoelens van ons levend hart heeft men het yolk van Limburg
verder te kenschetsen en te beoordelen. Zijn trouw is zuiver goud gebleken in de smeltkroes van de tijd. Zijn eerlijkheid bleef ongerept. En zijn kompas wijst voortaan onveranderlijk naar het hart des vaderlands. Van u, Excellentie, zijn de woorden waarmede ik dit
deel van mijn betoog besluit: om zijn natuurpracht lijkt Limburg buitenlands; Al
het overige in Limburg is Nederlands tot de bodem.'
Monseigneur, waar dit nu de trouw van ons Limburg is tegenover zichzelf en tegenover het gezag door God over ons gesteld, laat ons onbevreesd wezen dat onze geboortegrond ontrouw zou kunnen worden aan het geloof van zijn vaderen. Limburg zou aan
zichzelf ontvallen, mocht het ontrouw worden aan God. Want goed Limburgs is nu eenmaal niet anders dan goed rooms. Het behoort tot ons essentieel. En trouw zijn aan
Vorstin en vaderland staat gelijk met trouw blijven aan onze evangelische Christus.
Uwe Doorluchtigheid weet, dat ik hier spreek met Sint Thomas, die gezegd heeft, dat
de mens, na God, aan niemand meer verplicht is dan aan zijn ouders en zijn vaderland.
De vaderlandsliefde zelf is, volgens onze zedenleer, een deugd die, samen met de ouderliefde de `pieteit' heet, een onderdeel van de rechtvaardigheid. Ons moge het verwijt niet
treffen, dat Sint Paulus richt tot de verbasterde Romeinen: 'sine affectione' verwijt hij hen,
daar zij de natuurlijke liefde niet meer kenden. 2 5 Wij zijn niet verbasterd: wij hebben de
trouw bewaard. Als Christus op aarde geweend heeft over het trouweloze Jeruzalem, juichen zal de Heer, te midden van onze heiligen in den hoge, over de trouw van ons gezegend Limburg.
Onbevangen strek ik hier dan nu, in uw aller naam, mijn hand uit naar de gouden
schrijn die Servatius' kostbaar gebeente bevat, naar de gebenedijde Noodkist, het gewijd
palladium onzer majesteitelijke hoofdstad en haar relieken, naar het gouden borstbeeld
van hem die ons het geloof gebracht heeft, in naam van u allen die mij hoort en voor heel
Limburg zoals het hier vertegenwoordigd is, ten plechtigen eed: wij willen trouwelijk
handhaven, wij zullen Limburg houden.2 6
Het is niet mijn stem alleen, het zijn niet zozeer mijn woorden, het is de ziel van
Limburg die in dit opperst ogenblik trilt op de adem van mijn mond. Het is Limburgs
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eigen bloed dat klopt op de polsslag mijner geestdrift. Het is het hart van Limburg dat zijn
liefde de vrije lucht geeft in mijn woorden, wanneer ik uitroep wat uwe Doorluchtige
Hoogwaardigheid tot devies werd: 'Mane nobiscum, Domine', blijf bij ons, Heer; blijft bij
ons, patroonheiligen Servatius en Lambertus en alien die wij als de onzen vereren, dat
Limburg aan Christus blijve: dan zullen wij blijven aan God, zoals Limburg blijft aan
Oranje, zoals wij onveranderlijk trouw zullen zijn aan Limburg, ons moederland.'
Afgelopen. Bekaf. De ruimte begon als een zee te ruisen, toen de stem eenmaal gedoofd was. Iedereen blij dat men zich weer roeren mocht. Het had anderhalfuur geduurd.
Zijne Excellentie met een ruk van zijn zetel opgeveerd, grijpt de hand van de spreker alsof
hij ze vermalen wilde: 'dank je.' Ook de bisschop kwam omhoog, had met bewondering
geluisterd. 'Maar je levert me dat geen tweede keer!' 27 Gedrang in het rond, waarbij de bejaarde, sympathieke graaf van Amstenrade, graaf Arthur de Marchand et d'Ansembourg,
kamerheer der Koningin: 'Korn mij bezoeken; ten alien tijde zal het kasteel voor u openstaan.' 2 8 Eindelijk door de menigte heen, mijn weg naar de uitgang. Uit de sacristie dringt
de grijze koster naar me toe: `Ik wachtte u, kom gauw mee, een glas miswijn zal goed
doen.' En de deur die achter ons beiden dichtviel, gaf een gevoel van aangename veiligheid voor een korte wijle. Dan een eenzaam gestrompel naar de bus naar huis, het eindelijk orgelpunt. Het was afgelopen.
's Zondags daarna kwam onze dorpsfanfare naar mij toe en speelde voor de open
deur van mijn woning, met ontplooide banier en veel yolk rondom, ons zo vertrouwde en
plechtstatige Vilhelmus' en enkele Limburgse liederen. Ik hield van mijn dorp, en dat
was wederkerig. Nu toonde het mij zijn eensgezindheid met hetgeen ik in de hoofdstad te
berde had gebracht.
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In het typoscript luidt de titel van dit hoofdstuk '15 Augustus 1924', en in een vroegere versie 'Maastricht in de Sint-Servaas'. Wij kozen voor `Limburgs trouw', de titel
die Felix Rutten zelfaan zijn redevoering gaf. De tekst is bewaard in: SASG, coll. FR,
inv. nr. 795 (typoscript van 27 halve A4-tjes). Het Limburgsch Dagblad drukte de rede
de volgende dag volledig af. Ook de landelijke katholieke bladen (De Tijd, De
Maasbode) besteedden ruim aandacht aan deze 2iste Limburgsche Katholiekendag.
De bijeenkomst in de Sint-Servaas, 's middags om vier uur, met de feestrede van Felix
Rutten en een toespraak van minister-president Charles Ruijs de Beerenbrouck, was
de apotheose van een vol programma, dat duizenden Limburgers in Maastricht samenbracht. Vrome opmaat van de feestelijkheden, op donderdagavond 14 augustus,
was 'de beiweeg vaan Slevrouw' (de bidweg van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee).
Op vrijdag, Maria Hemelvaart, werden na een hoogmis de afdelingsvergaderingen
van een vijftiental Limburgse organisaties gehouden (thema van de besprekingen
was: Terbied in Gods Huis'). Daarna trok vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk een
grote processie door de binnenstad. Vervolgens optocht van alle deelnemende
verenigingen met hun banieren, uitmondend op het Vrijthof, waar het defile plaatsvond en bisschop Schrijnen de menigte toesprak. Zie: SASG, coll. FR, inv. nrs. 795,
816, 823; Officieel programma, Een en twintigste Limburgsche Katholiekendag 1899-1924,
2

Maastricht, 15 Augustus 1924.
Antistes gloriosus: de glorievolle bisschop.

Bernardus van Clairvaux (1090-1153) wekte ook in Maastricht de ridderschap op tot
deelname aan de Tweede Kruistocht (1147-1149), die overigens jammerlijk mislukte.
4 De 'rode banieren' verbeelden het door de kerk en de regering als een gevaar
beschouwde socialisme, dat in het vervolg van deze rede door Felix Rutten wordt
aangeduid met de termen 'rode gloed', 'rode hand', 'rode vijand'.
5 De moord op de Roermondse kartuizers vond plaats op 23 juli 1572, na de inname
van de stad door de troepen van Willem van Oranje. Wie in details ge1nteresseerd is,
leze: J. Meerbergen en dr. B.A. Vermaseren, De martelaren van Roermond in 1572, in:
Historische opstellen over Roermond en orngeving (Roermond 1951) 257-287.
6 De wapenspreuken van de Roermondse bisschoppen, met vertaling, luiden: in cruce
salus: in het kruis het heil (mgr. J.A. Paredis 1840-1886); infidefides: zekerheid in
het geloof (mgr. F.H. Boermans 1886-1900), cum Christo laboro: ik lijd met Christus
(mgr. J.H. Drehmanns 1900-1913). De bisschop die zich onder het gehoor van de
Felix Rutten beyond, was mgr. L.J.A.H. Schrijnen (1914-1932); diens wapenspreuk
was: Mane nobiscum Domine: Blijfbij ons, Heer.
7
'Tolle, tolle': De tekst van Johannes 19,15 luidt: 'Tolle, tolle, crucifige eum' (Weg, weg
met Hem! Kruisig Hem!). Bij Lucas 23,18 lezen we: 'Tolle hunc, et dimitte nobis
Barabbam' (Weg met Hem, maar laat ons Barabas vrij).
8 'de Thabor van heden': Op de top van de berg Thabor in Palestina speelt het verhaal
van de verheerlijking van Christus (Mattheus 17, 1-8, Marcus 9, 2-8; Lucas 9, 28-36), in
schrijnende tegenstelling met het lijden en sterven van de Heer op de berg van Calvarie.
3
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`Jairus' dochtertje': In de Willibrordvertaling van de bijbel luidt Marcus 5, 39-41:
`Hij ging naar binnen en zei: "Waarom die drukte en die tranen? Het kind is niet
gestorven, het slaapt." Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten,
nam de vader en de moeder van het kind en zijn metgezellen mee, en ze gingen het
vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte het kind bij de hand en zei haar: "Talita
koem." In vertaling betekent dat: Meisje, Ik zeg je, sta op.'
Genesis 32, 2 luidt: `Toen Jacob zijn reis voortzette kwamen engelen van God hem
tegemoet.' De poetische schildering van het beloofde land komt niet uit de Bijbel,
maar is van Felix' hand.
De sage van Eliza van Valkenburg wordt verhaald in: Felix Rutten, Limburgsche sagen
(Amsterdam z.j. [1917] ) 75-80. Daarin ook de verderop genoemde Zwentibold-sage
(27-47) en die over Jan van Weert, d.i. Jan van der Croon, uit Weert (109-116). In:
H. Welters, Limburgsche legenden, sagen, sprook jes en volksverhalen I (z.p., z.j. [1875] )
vinden we de verhalen over Wijnand van Elsloo (150-152), Sint Gerlachus (99-103),
de H. Oda van Venray (86-87), Sint Lambertus (74-78) en Sint Servatius (58-70).
`De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.' Zo spreekt Peter, de deken van de grote
kerk in Amsterdam, aan het slot van Vondels treurspel Gysbrecht van Aemstel (1637).
13
Voor de legenden over Maria die teruggaat naar een geliefde plek in de natuur (O.L.V.
in het Zand, Roermond) ofvoorgaat bij de bidweg door de stad (de Sterre der Zee,
Maastricht), zie: Pierre Kemp, Limburgs sagenboek (Maastricht 1968, eerste uitgave
1925) 50-52, of: H. Welters, Limburgsche legenden I, 26-27, 28-31.
Felix Rutten schuwt gewaagde neologismen Chet goudelende veld') niet, als hij
beschrijft hoe de rijpende korenakkers tijdens het trekken van de grote bronk onder
Gods zegen worden tot beeld van de Ark des Verbonds.
15
Het kappen van 'de grote eik van Schaesberg' is indringend beschreven door de
`Limburgse Tachtiger' Frans Erens (1857-1935) in het verhaal met de titel 'De boom',
dat voor het eerst gepubliceerd werd in De Gids van december 1919 en daarna werd
opgenomen in de bundel Vertelling en mijmering (Roermond z.j. [1922] 96-104). Een
afzonderlijke uitgave op LP-formaat, met een tekening van Patrick Creyghton,
verscheen in december 1989 als nieuwjaarsgeschenk van het Jeanne d'Arc College en
Drukkerij Meesters te Maastricht. Joseph Schobben en Louis Augustus gaven het jaar
daarna in Het Land van Herle 40 (1990) 73-76 toelichting bij een tweetal uit circa 1914
daterende winterfoto's van de eiken voor de ingang van kasteel Schaesberg.
Twee citaten uit de vertelling van Frans Erens:
`De rentmeester vertelde aan de koopman hoe hij voor enige jaren reeds de eik had
willen verkopen, doch toen onder de omstanders het er op aan zou komen te bieden,
had een oude man geroepen, omdat er een kruisbeeld hing tegen de stam: "Nu gaan
ze de paraplu van Onze Lieve Heer verkopen!" Daarop was een algemeen stilzwijgen
gevolgd en niemand had meer geboden. De menigte was mompelend uit elkander
gegaan, goedkeurend dat de eik zou blijven staan. Doch nu was het een andere zaak,
zei hij, de graaf had geld nodig en wat zou eigenlijk die eik daar doen, hij was niets
9
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anders dan een schadepost en dood kapitaal.' (ioi)
`Mannen en vrouwen begonnen te beseffen. Het werd hun nu duidelijk, dat uit hun
levenssfeer iets werd weggenomen, waarmee zij waren opgegroeid, zij alien en hun
ouders en voorouders, iets dat hen beschermde, een bladerendak, dat liefderijk hen
had overwelfd, als het dak van hun huis, als het stro van hun hut. De boom, waaronder bij de processie de zegen werd gegeven met het Allerheiligste Sacrament, terwijl
de wierookwolken er geurig door opstegen in de diepe stilte, en de bellen van de
koorknapen tingelden en zij neervielen alien op hun beide knieen, bogen en klopten
op hun Borst. Nu zij zagen, dat de levensdagen van de grote beschermer waren geteld, stonden zij alien als versteend en vast op de grond.' (roe)
16 De bedoelde `schanddaad' werd gepleegd op zondagavond 18 mei 1924 in de dansgelegenheid 'Het Palviljoen' te Valkenburg door leden van een daar optredende
Waalse jazzband. Tijdens een potpourri voerden twee leden van de band, onder het
schreeuwen van Latijnse en Franse woorden en het maken van kruistekens, een
parodie op van de communie-uitreiking, hetgeen zij meermalen herhaalden.
Katholiek Valkenburg toonde zich door deze `heiligschennende spotternijen (...)
bedreven ten opzichte van het Allerheiligste Sacrament' hevig gekwetst. Een week
later, op Pinksterzondag, 25 mei, werd in een overvolle parochiekerk een indrukwekkende dienst van eerherstel gehouden, waaraan ongeveer zeventig priesters en een
massa gelovigen deelnamen. Na afloop werd het Allerheiligste door het stadje rondgedragen, `voorafgegaan door een langen stoet van kinderen en vrouwen, met een
groep religieuzen en omstuwd door talrijke priesters, gevolgd weer door een lange
rij mannen met ongedekten hoofde, onder wie de burgemeester met al de raadsleden,
en groepen uit alle rangen en standen.' Zie: GemeentearchiefMaastricht, archief
Parochie H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg aan de Geul, inv. nr. 609: krantenknipsels, o.a. uit de Limburger Koerier van 2 juni 1924.
Voorbeelden van sagen over verzonken klokken vindt men bijvoorbeeld in:
H. Welters, Limburgsche legenden I, 71-73 (klokken in een poel tussen Venray en
Oostrum, in de Peel bij Horst, te Swolgen, in Hoensbroek bij de Geleenbeek, in het
Vijverbroek tussen Thorn en Kessenich), en in: Pierre Kemp, Limburgs sagenboek,
137-141. Het verhaal over 'De klok van het Vijverbroek' nam Jaak Venken op in de
door hem samen-gestelde bundel met (Belgisch-) Limburgse verhalen (Sint-Niklaas
1980) 133-134.
18 chi si contenta, Bode: wie tevreden is (zich content voelt), verheugt zich.
Plus outre (of: oultre), in het Latijn Plus ultra, betekent: Nog verder.
In het vervolg van zijn rede betoogt Felix Rutten dat men de Limburgse participatie
aan de Belgische Revolutie van 183o en de pro-Tuitse' woelingen van 1848, alsmede
Limbourg cede')
de treurnis om het afstaan door Belgie van Nederlands-Limburg
niet moet dramatiseren en in het juiste kader (gekenmerkt door de afwezigheid van
een band met het noorden) moet plaatsen. Pas na 1839 kon tussen 'Holland' en
Nederlands-Limburg vriendschap ontstaan, liefde groeien en in trouw de voltooiing
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vinden. Over de langzame integratie van Limburg in de Nederlandse natie, zie ook:
Piet Orbons en Lou Spronck, Limburgers worden Nederlanders. Een moeizaam integratieproces, in: PSHAL 102 (1966) 31-53.
`Die vriendschap
jubileert vandaag': Felix Rutten heeft hier waarschijnlijk geen
bepaald jaar of exacte datum op het oog, maar zal gedacht hebben aan het bezoek
van koningin-moeder Emma met de jonge kroonprinses (1895) en het zilveren
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina (1898-1923).
De jonge Keizerin Maria Theresia (1717-1780), haar zoontje op de arm, deed in 1742
in de Hongaarse Rijksdag een dringend beroep op de trouw en de dapperheid van
haar onderdanen. Ze sloeg een golf van enthousiasme los: `Moriamur pro rege
nostro Maria Theresia!'
`om aan ons de misdaad van Koning Achab te herhalen': om ons aan te doen wat
Koning Achab Nabot aandeed, nl. Nabot laten stenigen en zich zijn wijngaard
toeeigenen. Zie: 1 Koningen 21, 1-28.
`de bloedige schanddaad van Shylock te plegen op Limburgs bloeiend lichaam':
Shylock, de jood-geldwoekeraar uit Shakespeares The Merchant of Venice, eiste in een
geschil 'een pond vlees' uit het lichaam van zijn opponent. Zo eisten de Belgische
annexionisten na de Eerste Wereldoorlog een flink stuk van Nederlands-Limburg op.
Generaal Cornelis Jacobus Snijders (1852-1939), opperbevelhebber van land- en
, zeemacht tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd hoog geacht door voor- en tegenstanders, ook na zijn ontslag onder pacifistische druk in november 1918. Meer over deze
kwestie in: Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 525-526, 542-545.
Na de woorden ... in de andere hand het zwaard' volgt in het handschrift een
politiek geladen passage, die Felix in het typoscript van Terugblik heeft ingekort tot de
zin: `Moge de strijd ons bespaard blijven; gereedheid in alles is de grondslag van ons
"Je maintiendrai".' In werkelijkheid zal hij gezegd hebben, wat in het handschrift
geschreven staat: 'Ik bedoel: gereed tot elke opbouw, gereed tot ieder verweer. Want
geen enkel wapen mag afgelegd, ook het geweer niet. Integendeel: de bewapening
van Limburg moet naar buiten-uit de bevestiging zijn van onze innerlijke, onwrikbare
trouw. Een weerloos Limburg zou vanzelfeen eerloos Limburg worden. En dit is onze
plicht: het vaderland getrouwe, het vaderlijk erfte bewaren, getrouw tot in den dood.
ZO zal Limburgs trouw zich uitspreken in de toekomst.'
sine affectione: volgens het handschrift, in: SASG, coll. FR. In Felix' typoscript staat:
senza affectione, lees: affezione: zonder warme genegenheid. Vergelijk de briefvan de
apostel Paulus aan de Romeinen 1, 26-27: Hun vrouwen hebben de natuurlijke
omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand ...';
idem 12, 9: `Uw liefde moet oprecht zijn
palladium: voorwerp dat de veiligheid waarborgt.
De verslaggever van de Limburger Koerier getuigde van kritische zin, toen hij in zijn
verslag van de Katholiekendag in de krant van zaterdag 16 augustus 1924 opmerkte:
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Tooral het tweede gedeelte, waarin dr. Rutten sprak over de Limburgse trouw aan
Koningin en Vaderland, deed enigszins onverwacht aan; aan de soms aarzelende
stemming in de rijen der honderden was het duidelijk merkbaar; niet dat de
Katholiekendag-bezoekers niet volmondig instemden met het betoog van de feestredenaar — het tegendeel bleek uit het herhaalde applaus — maar om de behandeling
van dit onderwerp op deze Katholiekendag. Een klaterend en langdurig applaus steeg
zelfs op aan het slot der feestrede.' (Coll. FR, inv. nr. 823) Niet alleen mgr. Schrijnen
was dus van mening dat landspolitiek niet in de kerk thuishoort.
28 GraafArthur de Marchand et d'Ansembourg (1853-1925) was burgemeester van
Amstenrade vanafi884, lid van de Provinciale Staten vanafi892, en vele malen
onderscheiden in binnen- en buitenland, door Koningin en Paus. 'In de ogen van
het yolk was de graaf de ongekroonde koning van Zuid-Limburg.' Zie: D. Sassen,
in: De Nedermaas 2 (1924-1925) 74-75.
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De tijden waren veranderd, mijn ouders heengegaan, het ouderlijke huis verkocht en afgebroken, het ouderwetse marktplein waar het gestaan had, begon zich in zijn geheel reeds
grondig te wijzigen. 2 Vrienden ontbraken er weliswaar niet, maar ieder van hen had zijn
eigen weg gekozen, Frans was burgemeester van Antwerpen, en de trotse Scheldestad
kon het niet bijster vinden met de Maas die om kanalisering vroeg, noch met Rotterdam,
de concurrente. Ik stond als een wees op straat, ik had mijn moeder niet meer en daarmee
had ik het beste van mijn bezit verloren.
Ook mijn goede oom Jules was dood. Met weemoedig heimwee herdacht ik Lucie. Het
was een mooie droom geweest, niets meer. En alles scheen te verwelken, ons lachend zuiden niet minder, zienderogen. Koeltorens en storthopen, paddestoelen van de nieuwe tijd.
Mijndorpen ontstonden, breidden zich uit, waar men vroeger enkel hooiwagens en
mestkarren gekend had. Sittard zelf scheen vol louter ernst het lachen verleerd te hebben
en maakte plannen tot grote uitbreiding buiten zijn oude wallen, rekenend met 15.00o inwoners tegen 1930, met ruim 30.00o inwoners tegen 1960. Korenvelden werden onder de
baggermachines tot havens voor scheepsvrachten en een Julianakanaal doorsneed het veie
land der Maasgouw in zijn lengte.
Het wilde mij voorkomen dat er verder geen plaats meer was voor mij in het herwo. rdende Limburgse land.3 Ik wist mij vereenzaamd en als ontheemd. En de oude onrust ontwaakte, bij het gevoel dat ik het niet meer aankon. De ongeneselijke zwerflust kreeg de
bovenhand. Andere horizont en zoeler luchten: 'die Schranken so eng and die Welt so
weit ' 4
Waarom dan niet nog maar weer vertrekken? Met veertig jaren is 'n mens toch nog
niet oud. Ik wist mijn hart nog jeugdig. Is luchtverversing in de breedte niet iets waar menig
man niet buiten kan? Ademruimte voor de geest. Nieuwe talen, nieuwe mensen, speuren
en ervaren, opvangen en optasten om zich steeds weer aan andere schoonheden dronken
te drinken. Tenslotte zelfbevestiging in bestendige aanbouw van de torenromp die naar
de sterren streeft. Zou wagen dan niet meer winnen zijn?
Doch er is dat droevig afscheid nemen, dat een juichend heengaan met zijn sordino
tempert. 5 Het leven rolt voort, en men slikt zijn tranen in.
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Weer de rugzak geschouderd. De wandelstok danst nog eens weer in mijn hand.
Oude zwervers kunnen licht weer jong worden. De romanticus had zich niet bekeerd. Hij
leeft weerom en scharrelt verder.
Nog eens blies de wind van het noorden de zeilen vol. Weerom ook wees het kompas
in zuidelijke richting, Hongarije en de OekraIne, Constantinopel en Jeruzalem. En nog
weer eens Athenes gouden tempels aan zijn azuren zee; tot de onvermoeide doler tenslotte toch een rustpunt vond in de Eeuwige Stad, aan de blonde Tiber.'
Limburg zoals het geweest is, romeins, romaans, romantisch Limburg, zo innig aantrekkelijk in zijn vroegere, groene vrede, heeft hij voor altijd meegenomen in zijn jagend
hart.
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[ XII - AANTEKENINGEN

In zijn inhoudsopgave geeft Felix Rutten aan dit korte hoofdstuk de afwijkende titel
`Einde'.
Het ouderlijk huis werd in 192i afgebroken, zie: Vleeshouwers, Stadsbeelden Sittard II
(Sittard 1994) 158.
3
In Terugblik wordt Felix"Afscheid' gepresenteerd als een logisch gebeuren: het `romantische' Limburg en de personen met wie hij een warme band van vriendschap
had onderhouden, waren weggevallen. Het had hem een gevoel van ontheemd-zijn
bezorgd. Maar de belangrijkste, door Felix Rutten doodgezwegen, reden voor zijn
vertrek uit Limburg was de mislukking van zijn huwelijk met Marie Koenen. Zijn
relaties met andere geliefde vrouwen waren blijven steken in dromen van schoonheid. DaarvOOr en daarna waren er contacten met leden van het mannelijk geslacht:
leeftijdgenoten die hij vereerde, jongeren voor wie hij een meelevend meester, of
jongens voor wie hij een zorgzame vader wilde zijn. Maar ook deze relaties beleefden
steeds een voortijdige breuk. In feite was `afscheid nemen' het droevige rondo van
Felix' leven.
4 Felix Rutten citeert hier uit het werk van de Liibecker poeet en vertaler Emanuel
van Geibel (1815-1884), die tijdens zijn hoogleraarschap in Miinchen (1852-1868)
middelpunt was van de dichterskring 'Das Krokodil'. Het citaat komt uit het gedicht
`Sehnsucht', waarvan de eerste strofe luidt: `Ich blick in mein Herz und ich blick in
die Welt, I Bis von schwimmenden Auge die Trdne mir fallt, I Wohl leuchtet die
Ferne mit goldenem Licht, I Doch halls mich der Nord, ich erreiche sie nicht. I
0 die Schranken so eng und die Welt so weit, l Und so fluchtig die Zeit, so fluchtig
die Zeit.'
5
sordino: demper.
6Na zijn Geulse tijd (1919-1929) hervatte Felix Rutten zijn leven van zwervend reisjournalist, tot hij zich in 1937 metterwoon vestigde in Rome. Zie: Lou Spronck,
Felix Rutten (1882-1971), in: Sittardse cultuurdragers, 245-246, 264.
2
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staand tweede van links: Claudius Kamps.
Tweede van rechts: Martinus Rutten als tweede luitenant van de Dienstdoende Schutterij,
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omstreeks 187o.
Op io januari 1910 werd door de Sittardse gemeenschap de arrestatie van 'het chefke'
in scene gezet en op deze foto vastgelegd. Per 1 maart 1910 moest agent J.W. Offermans
ook werkelijk uit Sittard vertrekken.
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De Molenbeekstraat gezien vanuit de Nieuwstraat, omstreeks 1880.
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De `cour' van Rolduc, begin twintigste eeuw. (GAK)
Gezicht op Herzogenrath vanaf de hoogte bij Rolduc. De foto staat in het boekje Limburg
van Felix Rutten, dat in 1918 verscheen in de serie Ons mooie Nederland.
De Romaanse crypte van Rolduc, eveneens uit het boekje Limburg, 1918 .
Koningin Wilhelmina en Regentes koningin-moeder Emma kort na het overlijden van
Koning Willem III.
Het te Sittard uitgegeven nieuwsblad Limburg publiceerde op 22 mei 1895 een lofdicht
bij gelegenheid van het meerdaags bezoek van de koninginnen Emma en Wilhelmina
aan de provincie.
De koninginnen Wilhelmina en Emma bij hun vertrek uit Maastricht op 24 mei 1895. (GAM)
Wilhelmina op het bordes van het stadhuis van Roermond tijdens haar bezoek met prins
Hendrik op 17 juli 1903. (GAR)
Wilhelmina, toegejuicht in de straten van Venlo, tijdens haar doortocht op weg naar
Heerlen, 1913. (GAV)
Felix Rutten in zijn `kot' te Leuven, waar hij in de jaren 1903-1906 studeerde.
Op het bureau een foto van zijn moeder.
Boortoren in het veld 'op de Helmstock', gelegen tussen Lutterade en Krawinkel,
in de gemeente Geleen, circa 1 9 1 4.
De opening van het slachthuis in Sittard aan de Engelenkamp op 25 april 19o8.
Gilliam Lindemans met zijn kerkelijke onderscheidingen.
De Oude Markt omstreeks 'goo met rechts de neogotische basiliek en links
het neogotische Mariapark.
Koningin Wilhelmina tijdens haar bezoek aan de tentoonstelling in Sittard op 28 juni 1913.
Werk van Felix Rutten: twee reisboeken, twee toneelstukken en de Limburgsche sagen.
Foto van het Geuldal, gepubliceerd in deel 4 van de ANWB-uitgave Ons eigen land, 1911.
Felix Rutten nam hierin de tekst over Limburg voor zijn rekening.
Gezicht op de Staatsmijn Maurits van Geleen, in 195o gefotografeerd door M. Verjans.
Het huizenblok tussen de Limbrichterstraat en de Gats omstreeks 1875.
In het midden het 'huis van Hendricks'.
De Grote Kerk van Sittard circa 1895, met beschilderde pilaren en beschilderd plafond.
Een Sittardse carnavalsgroep uit 1919. De tekst laat niets aan duidelijkheid te wensen over.
Minister-president Charles Ruijs de Beerenbrouck.
Kasteel Wolfrath bij het kerkdorp Holtum in de voormalige gemeente Born.
De Sint-Servaaskerk te Maastricht, foto uit deel 4 van de ANWB-uitgave Ons eigen land,
uit 1911.
Hotel de Zwaan te Sittard, waar de eerste bijeenkomst plaats vond van de
Limburgse anti-annexionisten.
Koningin Wilhelmina inspecteert het Vrijwillige Landstormkorps de `Limburgse Jagers'
tijdens haar bezoek aan Heerlen op 15 juli 1927. (BGA)
Felix Rutten omstreeks 1924.

[ VERANTWOORDING ILLUSTRATIES ]

Pag. 207
Pag. 209
Pag. 210
Pag. 212
Pag. 213
Pag. 219
Achterzijde

'De grote eik van Schaesberg', gefotografeerd door W. Lindelauf omstreeks 1914.
Felix Rutten gefotografeerd op de binnenplaats van zijn ouderlijk huis.
Het gezin Rutten in de jaren twintig van de vorige eeuw.
Rolduc, foto uit deel 4 van de ANWB-uitgave Ons eigen land, 1911.
De Markt van Sittard, begin jaren twintig van de vorige eeuw.
Op de plek van Felix' geboortehuis staat een nieuw huis in de steigers.
Kinderen met schapen en bond op de Kollenberg.
Felix Rutten, 1952.

De meeste afbeeldingen zijn afkomstig van het Stadsarchief Sittard-Geleen. De andere worden
aangeduid met afkortingen: BGA (Bureau Gazendam Amsterdam), CV (Collectie Vleeshouwers),
GAK (GemeentearchiefKerkrade), GAM (GemeentearchiefMaastricht), GAR (GemeentearchiefRoermond),
GAV (GemeentearchiefVenlo).

De samenstellers hebben alle moeite gedaan rechthebbenden van de gebruikte afbeeldingen
to achterhalen. Wie desondanks meent dat daarin is tekort geschoten, kan contact opnemen
met het Stadsarchief Sittard-Geleen (Peter Schulpen).
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Teru.gblik 1880-193° kwam tot stand
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De tekstbezorgers
Peter Schulpen (1964), die het verloren gewaande
handschrift van Terugblik terugvond, studeerde
Geschiedenis en Aardrijkskundeaan de
Hogeschool Katholieke Leergangen te Sittard
en volgde de opleiding Midde1baar Archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool in
Den Haag. Vanaf 1999 is hij plv. stadsarchivaris
van de gemeente Sittard,

OU

gemeente Sittard-

Geleen. Hij publiceerde enkele bijdragen in
het Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold
en was nauw betrokken bij de totstandkoming
van het boek Gemeente Geleen

1815-2000

en

de serie Ach Lieve Tijd Sittard-Geleen-Born.

Felix Rutten, ere burger van Sittard en Rome,
was bijna 85 jaar, toen hi] het manuscript van

TeruBblik in 1967 voltooide. Hij hoopte op een
uitgave van zijn 'zwanenzang' door het Sittardse
gemeentebestuur en zond het aan archivaris
Offermans ter behandeling toe. Anderhalfjaar
later bleek het manuscript echter zoekgeraakt,
Een pijnlijke slag voor de ontstelde auteur.

LouSpronck (1936), die al eerder aan Felix Rutten
een biografie wijdde en een bloemlezing samenstelde uit zijn dialectwerk, studeerde Nederlands
en Geschiedenis aan de Radboud Universiteit

Ruim dertig jaar nadat Felix Rutten in 1971
te Rome gestorven was, werd het verdwenen
manuscript teruggevonden in een particuliere
collectie op het StadsarchiefSittard-Geleen.

Nijmegen, was vervolgens leraar in Sittard en
Maastricht en, van 1978 tot 1997, rector van
her Jeanne d'Arc College te Maastricht.
Hij publiceerde over historische, volkskundige
en dialectologische onderwerpen, o.a. in
Sittardse Cultuurdragers 1299-1999, het tijdschrift

De Maasgouw en de Publications, jaarboek van
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap. In 1994 bezorgde hij een uitgave
van De Percessie vaanSjerpenheuvel van Theodoor
Weus tenraad.

Deze lang verbeide uitgave van Terugblik is een
boeiend tijdsdocument, waarvan de cultuurhistorische waarde nog wordt vergroot doordat
de tekstbezoreers. Peter Schulnen en I all Soronck

