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25- 11: Schunck Auditorium Heerlen  .  26-11: Sint-Janskerk Maastricht
Verleden en heden worden samengebracht in uitvoeringen en werken van Margriet Ehlen, Willie Arets, 
Ute Jobes, Ricarda Schumann, Joep van Leeuwen, Rob Peters, John Slangen, Jos Smeets, Henry Konsten, 
Gerard Sars en Frank Steijns, die bij elke uurslag miniatuurtjes voor beiaard zal spelen op de carillons van 
de Sint-Pancatiuskerk in Heerlen en de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.

andreebonhomme.com   .   maastrichtsecomponisten.eu   .   limburgsecomponisten.nl

Twee herdenkingsconcerten op de 40ste sterfdag 
van componiste Andrée Bonhomme met een 
keuze uit haar muziek en korte reflecties van 
Limburgse componisten op haar werk. 

Hommage aan 
Andrée Bonhomme

1905-1982

Tickets Heerlen Tickets Maastricht

ADVERTENTIE

Dat zegt Toon van Oeffelt. De 76-jarige 
Heerlenaar is al sinds 2002 bezig de 
teksten van die Continuatio I en II  uit 
het Latijn te vertalen en te duiden. 
Aanvankelijk deed deze oud-leraar 
Engels dat samen met andere leden 
van de Stichting Lève Rolduc die zich 
al decennia inzet voor het behoud van 
het cultureel erfgoed van Rolduc. Kar-
trekker was aanvankelijk de classicus 
en Rolduc-docent Wim Lemmen. Het 
werk stagneerde en kwam enkele ja-
ren stil te liggen. Na de millenniumwis-
seling pakten Louis Augustus, Joep 
Offermans, Jo Jamar en Toon van Oef-
felt de draad weer op. Van Oeffelt zat 
zelf van 1958 tot 1965 op het gymnasi-
um en kleinseminarie Rolduc, een op-
leiding waar grote nadruk lag op de 
studie van klassieke talen. Het kwam 
hem uiteraard goed van pas in de ja-
renlange studie die hij maakte van de 
Continuatio I en II.
„Heyendal had zich dus vergist in bij-
voorbeeld jaartallen, ze zetten hem op 
een dwaalspoor. Hij plaatste gebeurte-

nissen in een verkeerde samenhang. 
Woorden bleken verkeerd vertaald of 
nuances ontbraken”, zegt Van Oeffelt. 
Maar Heyendal haalde ook de namen 
van abten door elkaar, trok daardoor 
verkeerde conclusies, schreef gebeur-
tenissen en beslissingen toe aan de 
verkeerde abten. En hij zaaide bijvoor-
beeld ook ongewild verwarring over 
Walram III, de voorlaatste hertog van 
Limburg die in 1226 overleden is en in 
het middenschip van de abdijkerk van 
Rolduc begraven ligt. Aanvankelijk 
had hij een andere, eerder gestorven 
Walram, voor ogen.

Fijnproevers
Van Oeffelts proefschrift werd een 
monnikenwerk. En dat monniken-
werk zal vooral belangstelling wekken 
bij de fijnproevers die tot in de diepste 
vezels van de historie van Rolduc geïn-
teresseerd zijn. 
Tot in het kleinste detail legt de Heerle-
naar bloot hoe Heyendal zichzelf later 
revancheerde door na jarenlang on-

derzoek zijn eigen fouten in die veel uit-
gebreidere Continuatio II te herstellen. 
Hij baseerde zich daarbij op veel meer 
bronnen: manuscripten, oorkondes, 
kerkverslagen en andere geschied-
schrijvers. Van Oeffelt: „Heyendal valt 
zeer te prijzen omdat hij zich manifes-
teerde als zeer erudiet, in staat om zijn 
eigen fouten te onderzoeken en te her-
stellen en daarmee een betrouwbaar-
dere geschiedenis van Rolduc te heb-
ben geschreven.”
Maar de promovendus prijst ook Hey-
endals rol om – als rechterhand van ab-
ten als Bock en Van der Steghe – Rol-
duc weer nieuw monastiek leven in te 
blazen na een periode van groot ver-
val. Vele jaren spendeerde Van Oeffelt 
aan zijn onderzoek dat vrijdag resul-
teerde in zijn promotie aan de Open 
Universiteit in Heerlen. Binnenkort 
duikt hij misschien opnieuw de archie-
ven in. Maar zeker niet meer voor een 
vergelijkbaar uitgebreid historisch 
onderzoek. „Hooguit nog voor stam-
boomonderzoek.”

Promotie

Op de eerste verdieping van 
Rolduc hangt een schilderij 
met zijn beeltenis. De laan 
naar Nederlands grootste 

kloostercomplex aan de rand van 
Kerkrade is naar hem vernoemd. En 
bisschop Jo Gijsen van Roermond pro-
moveerde al in 1964 op een dissertatie 
over het leven en werk van deze koor-
heer: Nicolaas Heyendal (1658-1733), 
de latere abt die de kloostertucht des-
tijds herstelde en de afgegleden abdij 
nieuw leven inblies en elan gaf. 

Geschiedenis
Heyendal is van grote betekenis ge-
weest. Hij schreef een geschiedenis 
van de abdij die in feite een voortzet-
ting is van de ‘Annales Rodenses’ de ano-
nieme middeleeuwse kroniek over de 
abdij Kloosterrade – Rolduc dus – van-
af de stichting in 1104 tot en met 1157. In 
de laatste acht jaren van de zeventien-
de eeuw beschreef Heyendal de ge-
schiedenis van Rolduc vanaf dat mo-
ment in 1157 tot 1701.
Een paar jaar later zette diezelfde 
Heyendal echter letterlijk strepen 
door delen van zijn eigen tekst, voor-
zag deze van talloze kanttekeningen 
en begon aan een tweede versie: de 
veel lijvigere Continuatio II, bestaande 
uit zo’n kleine tweehonderd beschre-
ven foliovellen. „Heyendal realiseerde 
zich dat hij fouten had gemaakt en za-
ken verkeerd had geïnterpreteerd in 
de eerste versie van de geschiedschrij-
ving, die vaak weer gebaseerd was op 
oudere bronnen.”

Toon van Oeffelt (76) 
uit Heerlen 
promoveerde gisteren 
aan de Open 
Universiteit op een 
studie naar koorheer 
en geschiedschrijver 
Nicolaas Heyendal van 
Rolduc. Dat was een 
monnikenwerk, 
waarmee twintig jaar 
geleden al een begin 
werd gemaakt.    

Monnikenwerk over geschiedschrijving Rolduc

Kerkrade/Heerlen 
Door Jos van den Camp

Toon van Oeffelt onderzocht de uitgebreide geschiedschrijving die koorheer Heyendal in de achttiende eeuw maakte van Rolduc.   Foto Bas Quaedvlieg 

“Heyendal valt zeer te 
prijzen omdat hij zich 
manifesteerde als zeer 
erudiet. Hij was in staat 
om zijn eigen fouten te 

onderzoeken en te 
herstellen. 
Toon van Oeffelt 


