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grootheid van geest en z'n adel van hart.
Wat wij anderen voelden, dat uitte een onzer
typisch: Willem, die wordt.
En wat was Willem gehecht aan Rolduc!
Hij beschouwde Rolduc als zijn tweede tehuis. Critiek op 't huis of op de leeraren
stond hij nooit toe, dat was hem hinderlijk,
leek hem ondank. En toen ik hem eens
vroeg: "Je verlangt misschien nog een dank~
je, wel drommels waarvoor?" toen antwoordde hij heel ernstig: "Omdat het zoo hoort;
voel te geen dank, daar, hoop ik, zul je dank
leeren, en leer je geen dank, dan: tant pis
pour vous!"
En gelijk heb je gehad, jij Willem, de
wijze.
Op allerlei lengten en breedten der wereld heb ik velerlei oud-Rolduciens ontmoet,
en ons gesprek liep dan van 't begin tot 't
einde haast uitsluitend over Rolduc. Maar
zonder een eenige uitname leeft bij allen
een dan,kbare herinnering aan dat ouwe lieve
tehuis.
Hier gaan m'n gedachten opeens naar dat
blije weerzien van den oud-companieman N.,
een officier onzer marine, in de haven van
Singapore. Zijn lof en zijn waardeering, juist

zijn dank trof me zoo sterk, omdat ik die uit
zijn mond het minste verwacht had.
Men vraagt mij wat Willem geweest is als
jongen en ik antwoord: Zie zelf wat hij geweest is als man. Ik heb niemand gekend,
die zich in z'n leven zoo gelijk is gebleven,
een stille, eenvoudige, bezadigde, doodeerlijke natuur, een man van eer en geweten,
van orde en plicht, een hartelijk, trouw, en
vertrouwd vriend; daarenboven een diepgeloovig in-godsdienstig Christen.
Wel hem bij God! In pace!
Nun ging st du heim, wie nach des Tages Last
Ein frommer Landmann spät, mit müden
.
Schritten
VomFelde kehrt zu seiner stillen Hütte
Getaner Arbeit froh und süsser Ràst.
Ruh aus, mein Freund!

Der Acker wohl
b~elli
Trug reiche Saat, der mein,e steht im Reifen,
Den Schnitter hör' ich schon den SickeI
schleifen
Vnd ho~fnungsvoll seh ich hinaus im Feld.
(Weber.)
A. G.
,

Ir. H. W. D. Hellebrekers.
Onverwacht, ver van zijn vaderstad, in
de oude Hanzestad Lübeck, waar hij voor
ontspanning vertoefde, is de bekende Katholieke voorman Henri Hellebrekers 29 October l.l. op 73-jarige leeftijd in den Heer
overleden.
.
Hij was oud-leerling van Rolduc; daarom
wijden wij gaarne eenige woorden aan hem
in ons jaarboek, dat zich van den beginne
af in zijn sympathie mocht verheugen.
Hellebrekers heeft te Rolduc gestudeerd
van October 1873 tot Juli 1878; hij bekroonde hier zijn studie met een welgeslaagd eindexamen H.B.S. Hij was een begaafde, ernstige en diepgodsdienstige jongeman; daarbij
beschikte hij over mooie uiterlijke talenten
van voordracht en muziek en, had hij een
prachtige stem. Geen wonder, dat de Rolducsche heeren régisseurs en speciaal de bekende toenmalige Rolducsche musicus B. Pothast
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telkens opnieuw voor theatrale en muzikale uitvoeringen op hem beslag legden; met
zijne komst begon Pothast met een nieuw
jongenskoor en weldra kon Directeul," Everts
openlijk in de eetzaal zeggen "que les voix
d'anges étaient revenues à Rolduc." Pothast
teekent in zijn dagboek op, dat Hellebrekers
o.m. optrad en vooral meezong 2 maal in
Athalie (met de mooie koren van Pothast), in
"Der Bischof" (muziek van B. P.), in "Joseph
en Egypte" van Méhul, in Louis XVII
(woorden van Victor Hugo, muziek van B.
P.); bij de tweede opvoering van dit laatste
stuk, bij de prijsuitdeeling van 1878 was Hellebrekers als geslaagd in zijn eindexamen
reeds heen gegaan van Rolduc, doch hij
keerde er terug om de rol van Louis XVII
te vervullen; meermalen vermeldt Pothast
met merkbare trots op zijn leerling, dat hij
zeer krachtig tot het welslagen van zijn mu-
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zikale uitvoeringen bijdroeg. Tusschen meester en leerling ontstond een hechte vriendschap, waaraan de dood alleen een einde
vermocht te maken. Ook Rolduc zelf heeft.
Henri Hellebrekers lange jaren zijn belangstelling en gehechtheid getoond. Op het Rol-

ducscb priesterkoor, in de oude abdijkerk
~

legt zijn geschenk, een mooi brandglasraam,
daarvan getuigenis af en meermalen herhaal..
de hij zijn bezoek aan het séjour de son
enfance; schrijver deze:;; herinnert zich nog
met voldoening zijn laatste bezoek, toen
allerlei jeugdherinneringen met vreugde werden opgehaald.
'
Na het behalen van zijn eindexamen H.B.S.
heeft Hellebrekers ook aan de Polytechnische hoogeschool te Delft zijn studie met
succes voltooid en is toen in de bekende
zaak getreden van zijn vader. Het ligt niet
op mijn weg over hem als zakenman te
schrijven, wel vraag ik gaarne de aandacht
voor hem als echt katholiek voorman en
strijder, zooals hij zich tientallen van jaren
in zijn vaderstad heeft laten kennen.
In de groote stad Rotterdam, waar de Katholieken slechts een kleine minderheid vormen, is hij onverschrokken en met blijvende
toewijding steeds opgetreden voor de katholieke zaak. Er is nauwelijks een terrein van
Katholieke actie, waarop hij niet vruchtbaar
werkzaam is geweest: als lid en voorzitter
van de Vincentiusvereeniging heeft hij enorm
veel gedaan voor zijn behoeftige geloofsgenooten; voedselvoorziening voor hongerigen
in de zeer zware tijden, welke Rotterdam
reeds jaren doormaakt, was een van de werken van liefdadigheid, aan 't welk hij zijn
krachtdadige steun gaf; het katholiek-sociaal

vereenigingsleve~, gevraagd door Paus en
Bisschoppen, vond in hem een ijverigen bevorderaar; natuurlijk was hij lid (ook bestuurslid) van de Katholieke Werkgeversvereeniging. De organisatie zijner geloofs-.
genooten op politiek gebied heeft hij machtig gestuwd, wijs geleid en vaal\ ter overwinninggeleid. Dat Rotterdam Katholiek lager
onderwijs heeft en voor enkele jaren ook
Katholiek Middelbaar Onderwijs kreeg, is
voor een niet gering gedeelte aan hem te
danken; ook het streven van de St. Radboudvereeniging vond in hem een warmen vriend
en helper.
Het mooie bij Hellebrekers is geweest, dat
hij zichzelf bij al zijn werken en streven voor
de goede zaak nooit gezocht heeft; hij heeft
onbaatzuchtig "payé de sa personne" bij alles
wat hij deed voor anderen en voor de katholiekekerk. De hoogste kerkelijke en burgerlijke overheden hebben zijn. verdiensten er-'
kend door hem tebenoernen, respectievelijk
tot Commandeur in de Orde van Gregorius
en tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, doch ik vind het zoo typeerend. voor
dezen "miles Christi", dat bij de vermelding
van zijn titels ook die staat van "lid van de
derde orde van St. Franciscus"; dat geeft
voor een groot stuk de verklaring van zijn
apostelleven: eerst zelf diep geloovig, vroom
en deugdzaam zijn en dan het zaad van
. Christus' leèr uitwerpen en doen gedijen.
Gaarne brengt Rolduc hulde aan de nagedachtenis van dezen oudleerling, dezen
echten "Katholiek van de daad" en stelt het
zijn lichtepd voorbeeld ter navolging voo!'
aan zijn tegenwoordige leerlingen.

Mr. H. Paulussen.
Tot de oudleerlingen van Rolduc, die se.dert het verschijnen van ons laatste jaarboek zijn overgegaan tot een beter leven,
behoort Mr. H. Paulussen, op 29 Augustus
1935, overleden te Ma~stricht. Gaarne gedenken :wij dezen oud-Rolducien in het nieuwe jaarboek.
Hij werd geboren te Caberg 1 Augustus
1871, was leerling van Rblduc. vanaf 1884 tot

t

1900, toen hij met succes hier eindexamen
Gymnasium deed, studeerde daarna Rechten
en vestigde zich in' 1895 als advocaat-proc~-.
reur te Maastricht. In de hoofdstad onzer
provincie is hij 40 jaren werkzaam geweest
op allerlei gebied en heeft hij zich hoogst

verdienstelijk gemaakt tegenover velen. Als scherpzinnig jurist genoot hij weldra een
groot. vertrouwen, maar tegelijkertijd heeft

