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Tafelspeech 
 

uitgesproken tijdens het nostalgisch diner op vrijdag 15 april 2016  
door Ton Kock, voorzitter van het Reüniecomité Rolduc 

 

Beste Rolduciëns, vrienden en vriendinnen, 
 
En weer zijn er 4 jaar voorbijgegaan… 
Weer zijn we 4 jaar ouder geworden. Of zoals een van de reünisten 
vandaag zei: we naderen het moment dat je denkt: als er een 
lichaamsdeel niet piept, kraakt of steunt ben ik het waarschijnlijk 
kwijt… 
En weer hebt u allen de tocht naar hier gemaakt om uw vrienden, 
vriendinnen, medeleerlingen van weleer te ontmoeten. 
Om herinneringen op te halen. Die staan immers in ons geheugen 
gegrift. 
In een omgeving die ooit bol stond van onderwijs en creatieve 
ontwikkeling.  En die toen heel sterk, en nu nog steeds– of je nu wilt 
of niet – doordrenkt is van religie en geloof. 
Heel bijzonder: er zijn in de loop van de tijd met veel enthousiasme 
heel wat kleine klassenreünies georganiseerd. Maar het is nu de 
tiende keer dat op Rolduc een grote algemene reünie als deze wordt 
gehouden. De tiende keer. Even voor de alfa’s onder ons… dat 
betekent dus dat we al 10 x 4 is…? jawel… 40 jaar de herinneringen 
op deze manier levend blijven houden! Degenen die kunnen 
aantonen dat ze alle 10 keer geweest zijn, mogen over 4 jaar gratis 
deelnemen… 
 
Vandaag en morgen zijn we met in totaal 147 reünisten hier bijeen. 
En bij de boekpresentatie daarstraks kwamen er nog eens 203 
externe gasten bij. In totaal hebben dus 350 mensen elkaar ontmoet 
in het kader van deze reünie. 
 
Als je deze dagen door de gangen dwaalt van wat het grootste 
abdijcomplex van West-Europa is, en als je je even neervlijt in de 
banken van de kerk met die typische hardheid voor de knieën en de 
geur van oud hout, denk je ongewild:  
is Rolduc een voorbeeld van de ‘wijkende kerk’? De ‘wijkende kerk’ 
zoals die wordt beschreven in het onderzoek  God in Nederland,  
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onlangs voor de 6e keer in 60 jaar tijd  uitgevoerd door het Kaski-
instituut van de Radbout Universiteit Nijmegen en de Vrije 
Universiteit Amsterdam? 
De ‘wijkende kerk’.  
Steeds meer kerken worden gesloten.  
Of krijgen een andere bestemming. Bureau voor grafische 
vormgeving, woonhuis, mini-theater, stembureau… 
Hier en daar houden kerken zichzelf staande. Als kleine 
pleisterplaatsen van belofte en hoop. 
Die zijn nog steeds onderdeel van een bezield verband. 
Zoals dat eeuwenlang voor álle kerken gold. 
Geldt dat ook nog voor Rolduc met zijn eeuwenoude geschiedenis? 
Is Rolduc nog steeds onderdeel van een bezield verband? En zo ja, 
hoe dan? 
 
Ik ondersteun van harte het pleidooi dat Lei Pennings vanmiddag in 
de aula hield om te komen tot  een breed historisch onderzoek naar 
de geschiedenis, ontwikkeling én betekenis van Rolduc. Ik zou 
daaraan ook het perspectief willen toevoegen dat ik zojuist schets. 
Dus Rolduc door de eeuwen heen als plek waar de waarheid werd 
verkondigd, maar ook als plek waar gezocht werd naar antwoorden. 
Welke betekenisvolle lijnen zijn daarin te ontdekken? Welke 
gedachten, opvattingen en visies zijn hier al die eeuwen door zoveel 
mensen uitgedragen? 
Deze muren zouden moeten kunnen praten. Zo’n onderzoek zou 
deze gebouwen en de denkkracht die daarbinnen vorm kreeg, een 
mond kunnen geven.  
 
Het zou ook betekenisvol zijn als dat onderzoek nú werd 
aangevangen. In deze tijd met zijn gestaag voortdurende 
vluchtelingenstroom  die gepaard gaat met een botsing van culturen 
en dus van religieuze opvattingen. 
Want die botsing is niet nieuw. Ook dat leert de geschiedenis ons. 
Heeft zich vele malen in de historie van Europa voorgedaan.  
En steeds waren er dan vluchtelingen. Mensen uit angst op de vlucht. 
Of mensen die gewoon op zoek gingen  naar een nieuwe wereld, een 
nieuw bestaan, samen met hun kinderen, gezin, dierbaren. 
 
Weet je, ik heb de deelnemerslijst van deze reünie nog eens bekeken. 
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Er vallen twee dingen op. 
We zijn over het hele land uitgezwermd. En voor sommigen over de 
hele wereld. Een van ons is zelfs vanuit het Canadese Vancouver 
hiernaartoe gereisd.  
Hij was van 1963 tot 1969 op Rolduc. Paul Delhey. Waar ben je? Je 
verdient een applaus. Wat een reis om hier bij ons te zijn. Iets 
dergelijks geldt ook voor de oud-Rolduciën die van 1956 tot 1959 op 
Rolduc was: Raymond Benders uit het Italiaanse San Giovanni d'Asso 
uit de provincie Siena in de regio Toscane. Applaus voor Raymond!  
 
Over het hele land en de wereld uitgezwermd dus… naar een nieuw 
bestaan. Vaak in een vreemde omgeving waar andere mensen aan je 
moesten wennen. “Dat is er niet een van ons…” 
 
Het tweede dat opvalt is fascinerend. 
De deelnemerslijst bevat ongeveer 147 namen. 
Een reeks van die namen duidt erop dat in het verleden, wellicht een 
ver verleden, voorouders om heel eigen redenen moeten hebben 
besloten om huis en haard te verlaten en zich in Nederland te 
vestigen.  
Zij hebben de reis gemaakt, en werden ongetwijfeld aanvankelijk 
argwanend bekeken als vreemdelingen, als.. “dat is er niet een van 
ons.” 
Er zullen waarschijnlijk geen spandoeken zijn ontrold, maar zij zullen 
ongetwijfeld hebben moeten strijden tegen weerstand en argwaan. 
Ze namen hun naam mee naar Nederland. Kijk maar in de 
deelnemerslijst in het programmaboekje. 
Uit het Duitse taalgebied: Bischoff,  Schmitz, Hartmann,  Schlenter, 
Cöp, Goertz, Waltmans,  
Of uit de landen ten zuiden van ons: Jaminon, Nizet, Delahaye, 
Francot, Warrimont, Luxembourg, Bisscheroux.  
Namen die klinken als muziek. 
Hoezo xenofobie…!  Misschien zou in zaaltjes met opgewonden 
burgers die luidkeels komen protesteren tegen de komst van die rare 
vluchtelingen, steevast aan het begin van de bijeenkomst een 
dergelijke namen-excercitie gehouden kunnen worden… 
Hoe dan ook: het actuele vluchtelingenvraagstuk is voor het 
reüniecomité aanleiding geweest om de collecte in de Hoogmis van 
morgen te bestemmen voor Vluchtelingenwerk Nederland. 
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Bisscheroux, Luxembourg, Bischoff, Hartmann, Waltmans en alle 
anderen die ik zojuist genoemd heb: voor de duidelijkheid: de 
opbrengst van die collecte is dus niet voor jullie bestemd… 
 
Dit zijn twee dagen van herinneringen ophalen. Je geheugen op volle 
toeren laten draaien. 
Hoewel… dat geheugen. 
Je weet niet of je je de dingen herinnert zoals ze zijn gebeurd, of dat 
je achteraf beelden vormt bij je eigen verhalen… 
We hebben allerlei hulpmiddelen om ons geheugen te ondersteunen. 
Computers, laptops, i pads, mobieltjes. En toch kun je zomaar de 
meest simpele dingen vergeten. De machine die dat voor 100% 
voorkomt moet nog worden uitgevonden. Een hele opgave. Zoals die 
Japanse professor die dacht de mensheid een dienst te bewijzen door 
een scheermachine uit te vinden. Daar moest je dan je hoofd in 
steken en dan werd je geschoren. Waarop de studenten zeiden, 
maar, professor, geen twee hoofden zijn  gelijk. Waarop de professor 
zei: maar na twee keer scheren wel…  
Zo’n soort scheermachine voor ons geheugen bestaat  dus nog steeds 
niet. 
 
Maar ach wat, machines, het zijn ónze herinneringen en het is ónze 
waarheid dus… 
Als je hier bent ga je terug in de tijd.  
Je hoort de gesprekken, je hoort de geluiden. Je ruikt de geuren.  
En jullie weten: verhalen bestaan alleen als ze herinnerd worden… 
 
Laat ik daarom nog eens een paar herinneringen ophalen. 
 
Bijvoorbeeld het verhaal over…  
De peuken in de blauwe vaas 
 
Zie hem vóór je: Dr. Pop, leraar natuurkunde. Een lange man in een 
zwarte met sigarettenas besmeurde soutane. Langwerpig hoekig 
hoofd. Zwarte bos haar. Met een grauw en doorgroefd rokersgezicht. 
Zijn bijnaam: De Peuk… 
 
Zijn natuurkundelessen (‘natte his’ van doctor Pop…) waren 
vermaard.  
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Hij was een kettingroker zonder weerga. Nooit klopte hij de as van 
zijn sigaret.  
Hij liet de half opgerookte sigaret met lange askegel en al in een hoge 
blauwe glazen vaas vallen, waar ze terecht kwam te midden van een 
grote hoeveelheid nasmeulende andere sigarettenpeuken. 
Gedurende de gehele les kwam er een gestage grijze walm uit de 
blauwe vaas.  
 
Aan het begin van de les had hij onder het bidden al een verse sigaret 
in de hand. Aan het eind van de les gooide hij zijn laatste brandende 
sigaret in de vaas, ruimde onder het bidden zijn werktafel op, zodat-
ie het klaslokaal snel kon verlaten. Waarschijnlijk om elders snel een 
sigaret te kunnen opsteken. 
Hij was gepromoveerd op het onderwerp Spiertrekkingen van de 
rechterachterpoot van een Japanse kikker. Naar verluid zou hij ook 
een dissertatie geschreven hebben over De stofwisseling van groene 
algen. Hij was een prima docent. Zijn les ‘determineren van een 
bloem’ was steeds een groot succes. Vooral omdat je bij het 
determineren van een hyacint steevast bij een tulp uitkwam. 
Het schijnt dat iemand die het goed had tegen zijn buurman zei:  
“Det is ing hyacint!” 
“ Nèè,” zei die. “Det is ing tullip! “ 
“Nèè, achterlijke gladiool, det is ing hyacint.” 
Joa, wat is ut noe: ing gladiool of ing hyacint?” 
“Ing hyacint!” 
“ Wie schriefste det dan?”zei de buurman. 
“Eh…..eh… los ver saage dat ut ing tullip is….” 
 
Op ’n keer was De Peuk een tijdje afwezig wegens ziekte. Zijn 
vervanger leerde ons dat er nog heel andere aspecten in de ‘natte 
his’ waren dan bloemen, algen en kikkers. We werden ingewijd in 
geheel nieuwe onderwerpen zoals de evolutietheorie en het 
voortplantingsgedrag bij apen. Het was daarna nog lang onrustig in 
en buiten de recreatiezalen… 
 
Soms had Pop uitspraken die je lang bijbleven. Zoals: “Het 
belangrijkste aan de mens is dat hij kan vergeten. Zou je niet kunnen 
vergeten dan was je als baby na 1 jaar al gek…!” 
Of: “God? Wij kunnen hem niet zien, want hij heeft geen licht aan…” 
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Ondanks zijn buitensporig rookgedrag is hij 80 jaar oud geworden… 
 
En zo herinner je je soms een andere verhaal. Dat van de… 
 
Koude kip  
Midden in de nacht opstaan. Met z’n drieën door de gangen sluipen. 
Euforie! De lerarenkamer is nog open! Iemand heeft hem kennelijk 
vergeten af te sluiten. In de koelkast kijken. Dubbele euforie! Koude 
kip! Neerzinken in naar sigarenrook ruikende fauteuils. De zwart-wit 
televisie aanzetten. Met een soort van ultieme vergenoegdheid kip 
kauwend naar….. het testbeeld kijken.   
Erg tevreden zijn met het leven… 
 
De wijwaterkwast 
Zondagochtend. Weliswaar vroeg opstaan maar toch later dan alle 
andere dagen van de week. Knielen op de geribbelde kniekussentjes 
in de kerkbanken. Het relaxte perspectief van een lange vrije dag. 
Jezelf dus toestaan dat de slaap nog even bezit neemt van lichaam en 
geest. Ellebogen op de bank. Hoofd diep tussen de schouders zodat 
het lijkt alsof je in devote meditatie verzonken bent. De edele kunst 
van het rechtop slapen, die je als rechtgeaarde Rolduciën jezelf 
aanleerde. 
Aan de randen van je brein klinkt het ‘asperges me’. 
Plotseling bruut wakker worden door een plens  water van de 
wijwaterkwast die de celebrant – schrijdend door het middenpad - 
met nauw verholen plezier in je gezicht leeg zwiept…. 

 
Maar ja, ook hier geldt: het ‘kwaad’ straft zichzelf. 
Op een mooie zondagochtend loopt de celebrant – was het Penders? 
-  krachtig zwaaiend en sproeiend door het middenpad. Penders, de 
oudste nog levende priester van Limburg: zie het krantenartikel op de 
Zwarte Plank! 
Hup, weer een plens water. Hup, en nog een douche…! 
En dan… bij een extra krachtige zwieper… schiet de lange kwast van 
het heft af en vliegt met een grote boog door de kerk. Hoger, steeds 
hoger, tot vlak bij de plafondschilderingen, om dan met een sierlijke 
curve in de zijbeuk terecht te komen waar hij met keihard gerinkel op 
de plavuizen neersmakt.  
Een homerisch gelach schalt uit alle jongenskelen. 
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Beteuterd staat de celebrant even stil en loopt dan met verbeten 
passen terug naar het priesterkoor, terwijl een misdienaar - de nog  
halfvolle  wijwateremmer met zich meetorsend - met korte beentjes 
en trippelpasjes achter hem aanholt. 
Een voorval dat je je heel lang niet herinnert, maar dat je met geen 
mogelijkheid meer kunt vergeten... 

 
De klok 
‘Fientje’ met zijn magere rijzige gestalte, pruilmondje in een spits 
gezicht en bijziende ogen achter een rond brilletje. Liep graag op 
vaste tijden in de tuin te brevieren. Op geleide van de klokslagen op 
de cour stopte hij met brevieren om andere taken te gaan verrichten. 
Je zag hem even luisteren, tellen, en dan: hup, sloeg hij zijn brevier 
dicht en ging naar binnen. 
 
Op een dag is Pietje op den Camp via een raam van de slaapzaal op 
het dak geklommen. Op vernuftige wijze heeft hij een touwtje aan de 
klok gebonden waarmee hij de klokslagen kon beïnvloeden. Het liep 
tegen het middaguur. Fientje brevierde weer, de klok sloeg en Fientje 
telde mee… 10…11…12……13 ..!!???  
Volstrekt verbouwereerd en als door de bliksem getroffen stond 
Fientje doodstil in de tuin. Zijn pruilmondje vormde een grote 
vragende ‘O’… Het heeft even geduurd voordat hij weer op verhaal is 
gekomen… Achter de ramen hingen de Rolduciëns over elkaar heen 
van het lachen… 

 
Het smerigste van het smerigste 
Een eponiem is een woord dat eigenlijk de naam van een persoon is, 
van wie de eigennaam een soortnaam, begrip of werkwoord is 
geworden.  Zo is het woord ‘kiekje’ vernoemd naar de 19e eeuwse 
Amsterdamse amateurfotograaf  Israël Kiek, en danken we het woord 
‘colbertje’ aan de Franse  politicus en zoon van een lakenhandelaar 
Jean-Baptiste Colbert. 
 
Ook op Rolduc kenden we een eponiem, namelijk voor de 
buitentoiletten op de cour.  
Ze werden vernoemd naar de man die ze jarenlang schoonmaakte: 
Matties. Dat hij een knecht was uit Rolduc’s zogenaamde ‘Luikse 
periode’(1831 – 1843) is nog maar bij weinigen bekend. 
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Hoe dan ook:  
alleen oud-Rolduciëns weten wat Mattiese zijn.  
Alleen oud-Rolduciëns hebben de ondraaglijke, penetrante stank die 
er hing, onuitwisbaar in hun reukgeheugen gegrift.  
Dáár poepen deed je alleen als je ten einde raad was.  
Het was het smerigste van het smerigste dat er was.  
Alleen een verslaving bracht een enkeling ertoe zijn afkeer te 
overwinnen. 
Je kon er stiekem roken… 
 
Nog een paar korte… 

 De (leken)leraar Duits (Papa) Eck, die een keer zijn 
horlogeketting iets te laag bevestigd had. Hij hing niet ter 
hoogte van zijn vest maar ter hoogte van zijn gulp…  Het ging 
als een lopend vuurtje door het schoolgebouw.  Waar papa Eck 
die dag de klas binnenkwam probeerde iedereen zo 
onopvallend mogelijk een blik te werpen op deze 
bezienswaardigheid. Het was medeleerling Cor Bertrand die 
opmerkte: “Jongens, dat is zijn kilometerteller!” 

 

 Pappa Stroux. Leraar Grieks en Latijn. Aardige, beminnelijke 
man. Maakte zich onsterfelijk geliefd bij de leerlingen toen hij 
de Goede Vrijdagpreek in 4 minuten afwerkte… 
 

 De onvergetelijke woorden  van ‘Sjang’:  “Wie gaat het met 
jou? Ik heb je dikker gezien, maar ik kan niet op je komen…” 

 

 Het boek De kleine republiek van Lodewijk van Deyssel met 
homo-erotische vertellingen over zijn verblijf op Rolduc.  Na 
het verschijnen van zijn boek werd Lodewijk door Rolduciëns 
‘Vies Kareltje’ gedoopt. Het hardnekkig gerucht deed de ronde 
dat de complete oplage door het bisdom zou zijn opgekocht. 

 

 Priesterleraren die aan zijaltaren iedere ochtend een mis 
deden. Rolduciëns die volgens rooster – in hun gewone kleren -  
als misdienaar fungeerden. En soms nog knikkebollend van de 
slaap op het knielkussentje knielden. Menige priesterleraar die 
bij het inschenken van de wijn in de kelk dwingend siste: 
“Méér!!!” 
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 Tagage die op een dag na afloop van de les tegen Lei Pennings 
zei: Pennings, kom eens even terug. Je hebt een zes voor je 
proefwerk. Je gaat vooruit!” 
En meteen daarop: “Kom nog eens even terug…… Een zes, 
samen met je buurman…”  
 

Vrienden, vriendinnen,  
Ik wens jullie nog een fijne avond toe met veel vrolijke herinneringen 
ophalende gesprekken, en dat allemaal in de aanwezigheid van onze 
Nimfen… en morgen de Hoogmis, gecelebreerd door de oud-
Rolduciëns Piet Cöp,  Frans Delahaye, Theo Willemsen, Fons Kurris en 
Luud Kleinen, en een rondwandeling met gids door Rolduc. 
Kortom, we hebben al een mooie dag achter de rug, maar er komt 
nog meer! 
Een fijne avond, en voor morgen gezond weer op! 
En wees gerust: na het dessert sluiten we straks af met het ‘Lève 
Rolduc’. 
Ik dank jullie wel ! 
 
(na het dessert) 
 

Lève, Rolduc, ton front radieux! 
Dieu te bénit du haut des cieux! 
Rappelle-toi tes fils nombreux. 
Sainte cité.., reçois nos voeux! 
Lève, Rolduc, ton front radieux! 
Dieu te bénit du haut des cieux! 
 

 


