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Heemkundige snippèrs u i t  het  ver leden

H A R M 0 N I E  S T .  C , I E C I L I A  (  S  I U _ I E L V E L D _ )-----à--------

Wisr  u  c la r  in  me i  1895 Kon ing in  Wi lhe lmina  (1880 -  L962)  in  S impe lve ld

was? Zi j  was met haar moeder Koningin-regentes Emma met de trein op

door toch t  van  Maast r i ch t  naar  Aken.  Deze s tad  was over  de  gehe le

were ld  bekend om haar  t tKurbàder t t .

Aan he t  s ta t ion  had ee- l  g roo tse  on tvangs t  p laa ts .  Hee l  S i rnpe lve ld  was

u i tge lopen om haar  Kon ing innen te  begroeten .  Har i lon ie  t ts t .  Caec i l ia t t

spee lde  rve lkons tmuz iek .  De toenna l ige  d i r igen t ,  J i ipke  van Wérsch,  
/

nnocir t  van Hare } la jestei t  waarderende woorden in ontvan.gst  ne,: len.

Het  i s  waarsc i r i jn l i j k  de  en ige  ge iegenne id  geweest ,  waarop de  har i ton ie

voor  de  Kon ing in  heef  t  rxogen spe len .

Jos  van Wersch was van 1389 Lg24 t le  le ider  van de  muz iekveren ig ing .

0 p  l 3 - j a r i g e  l e e f t i j c i  z w a a i d e  h U  r e e d s  m e t  v e e l  v e r v e  d e  d i r i g e e r s t o k -

De geneente ,  met  aan he t  hoofd  burgemeester  Lou is  van h le rsch  (1875

i 9 0 5 ) ,  h a d  n a t u u r l i j k  v o o r  e e n  p a s s e n d e  v e r s i e r r n g  e n  a n d e r  f e e s L m a t e r i a a l

z o a l s  v l a g g e t j e s  e n  v e r s i t a p e r i n g e n  v o o r  d e  j e u g d  g e z o r g d  e n  h i e r v o o r

k o s t e n  , l o e t e n  m a k e n .  D e z e  b e t l r o e g e n  d e  k a p i t a l e  s o n  v a n  f  8 0 , -  ( t a c h t i g

g u l r i e n )  e n  o p  c i e  g e r n e e n t e b e g r o t i n g  v a n  i 8 9 5  w a s  d a a i ' i n  n i e t  v c o r z i e a .

Daaron l ,uerden deze op  de  begro t ing  van 1896 ge1: laa ts t .

0m bU de har l , :on ie  ie  b l i j ven ,  w€ z ien ,  da t  _  in  de  gemeentebegro t ing  oo l<

n ie t  voorz ien  was in  een te3e l . roe tkon ing  va t  de  ge i : ieen te  in  d - ' "  Kos te i l

var  i re t  houc ien  van een t tFes t iva l  I r r te rna t ionaa l "  door  de  kon ink l i i ke

i ra rnon ie  bU ge legenr re id  van he t  koperen bes taans fees t  ( r2á  jaar  in  i ,195) .

D i t  fees t  vond p laa ts  t i jdens  de  kern is  in  de  gerneente .  Deze b i jd rage

b e d r o e g  f  2 5 , - ! ! !

Overwegende, dat zulke f  eesten ten voordele zt jn van de muziek:r innende

inwoners  van S i r i rpe lve ld ,  bes ioo t  de  raad unan ien  deze subs id ie  ioe  te

kennen.  BU bes lu i t  van  de  gemeenteraad k reeg de  harmon ie  op  5- i i - i920

haar  eers te  jaar i i j kse  suos id ie  van f  75 , - ,  ; laar  ze  i . loes t  a ls  tegen l : res-

ta t ie  op  Kon ing innedag concer te ren  op  de  jon3ensspee l -p laa ts  in  de  I r rns t raa t  '
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M CAPELTÀ E!'ÍESTTCA VAt{

rOEVE C'\IERHTII'FN-

Dn-ze Capella Donrestica (huiskapel)
bevildt zich op Hoeve Grerhuizen
te Bocholtz. Ze wondt voor het
eer€t vernreld in 1330. De kapel
wend in Ker]<rrisitaties van beclin
L7e eeuh/ en in de l-Be é,-
verrneld a1s CapeIIa Donrestica.
Vernroedelijk sirds de Fïanse tijd
(L794) is ze niet meer als zodarrig
in gebmik geweest.
o5> de kaart van pastoor ffdden uit
7596 is alleen het lardhuis van de
adellijke familie inqetekerxi. pas-
toor Dydden tekerde deze kaart om
een cnrerzichrt te hebben wie aan
hem, of anderen, tierden veschrul_-
digd was, en dat is de reden
waarom de kapel niet irgetekerxt
is. Op de oude Fï:anse kaart uit
L796 staat de kapel en het
lardhuis buiten de Hoeve getekend.

In het jaar 1.822 heeft op Hoeve
overhuizerr een grrote verlcouvrirg
plaatsgevorden, waaràij de nuren
gelijk nret de kapel zt)n doorge-
trokken wat nog steeds goed te
zien is zodat het weer een ge-
sloten hoeve \,rerd.
Hoeve Orerhuizen is altijd een
weerÈare hoeve geweest, ook voór
L 8 2 2 .

Sirds L824 is de oude kapel i:r
gebmik geweest a1s smederij en
heeft a1s zodanig orgeveer 100
jaar dienst gedaan. Het ijzeren
geraamte van de blaasbalg voor het
smidswuur bestaat nog, en d::aagt
het jaar{a1 L824. De boerrterij
bezat toen + 15 lnanden.
De laat-ste smid die deze paarden
beslagen, en de kapel als smidse
gebn i}t. heeft, was J.Huppeïfs.
Dit was de vader van frdrr Smitte
Jeufrr uit de Nolensstr:aat waar
zLJn smederij gevestigd was.
Tegerrwoor.tig is dit Disco Caris.
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Reeds 600 jaar ressorteerrde
Bocholtz order de parochie Sfurpel-
ve1d. De kerk van Bocholtz was een
succtrrsal_e kerk - een filiaalkerk.
Het bij zordere van deze kerk is
dat ze toch een eigên
patnoonheilige had: De H. Egidius
(Gilles) , en een eigen xeit<^rii-
di:rgsprccessie. nezé proc==L"
trok uit op 1 septenrber (het. feest
van de H. Egidius) of op de eerste
zondag na 1 septernber.
Tot op de dag van varxlaag - en dat
sirds vele horderden jarer, - tre]<t
nog steeds deze processie naar
Hoeve Overhuizeurt en nog steeds
wondt bij het rustaltaar gebeden
voor de cnrerledenen van de adel_-
lijke familie en voor de bewoners
\mn de hoeve. Ook de Kermis (het
wijdirgsfeest) j_s nog altijd ge-
bleven.
Later, toen de pelgrimsroute naar
Sarrtiago de Conpostella in noond-
west Spanje (via Aken en
Cornelli-lrÍtrnster) door ons dor?
Iiep, wed de patroonheilige va;
de paroctrie Boclroltz St. Jácobus
de Meerdere, ter:vrijl de kerk nog
steeds de succur:sa1e was van de
pa::ochie Sinpelveld. Door deze
pelgrimsroute onstonden in
Bochroltz dan ook verschi]Iende
gasthuizen voor annen err rijken.

De kapel en haar restauratie.

De kapel heeft een ger^/elfd plafond
net vier ornëmÊnten. Eát v.n d"z"
ornalienten was vendvrenen/ en is
bij de restau::atie door ons
vernietrud. De getrele kapel r^/as
gestucadood geweest, dit was nog
duidelijk waar te nemen. Het was
niet neer m te gaan of er ook
lrandschilderirgen geweest zijn om-
dat het plafond en de zijwanden
zwarf r4raren van het gnidsrtrur. De
twee aarrwezige nissen err de ven-
steràank waren nog gedeeltelijk
betegeld. De tegels waren + 12 crn
in het vierkant en * 3 crn dij< en
in de zon gebal<ken. De vloer was
bedel<t Íret een 1aag aade van * 60
cm dikte. Bij het wegnrrinren van
deze aande bleek ríog een klein
gedeelte \ran de oorspronkelijke
vloer intact te zí1n. Deze nestónO
uit platte eochollzernrerrEelsteen
(tufsteen). Hierdoor was de oor-
sprcnkelijke 1iEgirq van de vloer
bekerd, en deze is bij de restau-
ratie aangehouden.
Het verrnoeden bestord dat het dak
yal de kapel oorsprorrkelijk met
Ieien beslagen was. Bij het graven
van een sleuf rord de buiterurn:ren
van de kapeL werden op 1.70 m vele
resten van l_eien aargetroffen. Wij
hebben bij de restar.r::atie het daÉ
dan ook van leien voorzien en te-
vens is er een torentje geplaatst.



In de kapel bevirden zidt twee
nissen, een gnote en een kleine.
In de gnpte heefL een rWhria net
I(i:dft gestaan. Dit beeld bestaat
nog, is uit hcut gesneden' en
wodt door een deslalrdige geschat
op dat€rerd uit t 1-500. Vertncede
lijk heeft in de ardere nis een
beeld van de H.Egiditts gestaan.
Hier is dan ook qnieur^r een beeld
van deze heilige geplaatst.
Nog even een ofxnerkirq terzijde:
op de zolder rran de kapel is het
oorsprcrikelijke dtriventrok nog
jntacÈ. Dit dat€ert uit de tijd
dat alleen de nactrtÏrebers dtriven
nccht€n hqrden voor gebruik aLs
postdtriven. Arderen was dit ten
strergsÈe verJcoden. k waren ten
nog geen dtrivenelkers.
Veel van deze gegevens zijn aflccrr
stig uit bronnen van dhr. BÓ
SIrEets z.g.

Erkele jaren geleden heeft het F
stutrr van de trrurWerenigirq r{tm

der làlnnrr het plan opgevat crn deze
kapel te rcstaureren. In cnrerleg
net de fanilieVa@ -

de eigenaren \ran Hoerre @ertruizen
zijn wij cv@ dat deze

kapel toegankelijk tryodt voor
iedereen, zLJ het wel nat vastge-
stelde openirgstij den.
op 7 naart 1990 zijn we @oruren
ret de restatn:atie. Dit bleek een
enorm lcarwei. hnk zij alle q)on-
sot:s en alle nreden^lerlcers die prc
Deo hier:aan hebben neegeHerlcE,
hebben 'r^Ie dit echt€r lqmnen
J<laren.
De twee ker]<lcariken, die in de ka-
pel staan zí1n gesclronlcen door de
Paters van de Plaar; een sotn/enir,
nu de Pat€rs zL)n veïttrcJd(en.
Q> zordag 30 juni wordt de kaPel
ingezegerd door de Eertr. Heer
Fastoor lJlcachs. Hielsan is tevens
een feest veràorden, &t Plaats
virdt op de ncnr.uentale hoeve' en

De gerestaureerrCe kapel is een
verzijkirg voor de parocfiie en de
Cereente Sirqnlve1d.
I{e }<unren deze geber:rtenis dan oo,k
n:let onotrrgrenerlct vooràij 1aten
gaan.

Fgf . Herlcergs.

Febn:ari L99l-.

...aÍíeen de machthebbers nrÁ*en
Vu+duíven lwuden...

... naer de dui( voor de geesf;elgke
verbÍndint l€S er voo? iedeltt -.--

waar
is.
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t{reKRUIS

Sirxls kort bewaart de heemkr-utr.lever-
enigrirrg eerr ourl ijzeren wegkn-tis.

Ilaar is het vollTende vertaa.I aan
vooraf gegaan. In Siupelveld staan op
,Jiver'se piaat.sen wegkn-ti::err,
De heer Reinders vord dat oP een ge-

qeven nonent verscherdene ï<rrlisen aarr

een opknapher.rrt tc-n waren en hij giryr

aan tle slag. Het kruis. tlat storrl aan

de we.g varr ,le Stanpstraat iarqs de

h{:}eve HerurebeïIt nó.4ï- cle (:)t-tde M,rlen

br: d.e opgar{ naar de Raffelshrerqr.
achtte hi-'i aan velvarqrt4l tt:'e en l-ri-t
plaatste er een arder oud versierd

kn:is,dat afkomstig was van het kerk-

hof . Maar binnen de week was'dat knti.s

onveïltetrapt door vantlalen.

De heer Reirders l iet ztch daardoor

niet orrtm(leLligen en herplaatste het

rrude kc-rkhofkrttrs in eerr ktnstige

soklqe L
Ook rle arrLere krrrisen rn de kern Sim-

f-eivelt-1 tlaf hl: eerr gc-,eJe belrt.

Het or:de ktriis,dat veïvargen was,was

veywaanrligd van i -izer' met de nodigle

kn-ri len err versierirEen en er hirg

gÊÊrr coï'plLs aarr.Het was zwart geverfd

en stord in een slevige betonnen

sokkel .Irr de Ir)oF der ti jct was er een

grrote ornanentkrul van afgebrc,ken.
(zte tekening) .
De qemeente had dit kn:is meegenomen

on te kr jken of restar-u'atie een t>plos-

singr kon breden voor een goed behorld,

naar het lcn-ris hleek dcrcr en door

ver^v'oest err restaurat ie was niet no-

ge I i -ik . De heenkr-uxl.e-vererrig j,rE heef t-

daarop besloterr rlat het ottde kruis

desalniettemin bewaard moest bI i -'iven
en de gemeente heeft het voor dit doel

gl'aag aan de ver-eniginqr afgestaan.

Het I i jkt ni j een aardig voorverp om

te zi jner t i -id op een tentoonste t I in;
t-e tr-rnen.

Lnc: Wc,lter s .



rusTGEtDNKE.

Herregódsje, wie larg is ,t noe wer geleie,
ht d'r niensj, geltrldcig en tsenn:eie,
Oeskieket rnit hoffnung in zie hats
Noa 't Fes rran gans nui lit en leave,
l{at-s Doe rruur nuus de welt l<oarc gpave
Noa irg tsiet rra doonkergries en sjr.aats ?

Herregodsje, dea wielrcoetr, doe i gen kirch geloa,cle,
I^Iie larg hat d'r rniensj dàn al nit nie aa-gesjtoactre
E: venrarge durcfr ee sjokolade-ei ?
De ]<lold<e, die tsenrk va Roêrne koarÍre
Doorge de lwrj wer frisjer oarre
Er gcnre leavesrrmid doa-bei.

Herregódsje, dinkste r,octr wel ,ns tseruk
hlie doe ganse faniliges ql bezuk,
nei Aiecfr in de HoàrÈs r^raore ?
D'r Fap i zierg sjtriefe bóks en sjlippe jas,
De l{an in 't betste kleed oes de l<as,
De kirger nit frisj-gekede hoanie.

Hernegódsje, wits-te nog wie ne tser l{cnurelejoên goorg,
D'r Kiretrekoer de sjunste latiense lGsse z@rg
Er de Foasjl<eat-s nui lit, ês br:aat ?
Wie noa de IIès d'r niensj tse wade sjtoorg,
Ziech gegenzeitig de betste wunsje doorg
Elt nog ttZiêIig poasjetr rírcêd gezaat ?

Herregódsje, mit K1rie, Gloria, Cïredo en Sancttrs
lttaactret d'r miensj al hiêl larg sjloes.
De Vaste woêd wiet voet gesjtêctre.
Imat rre noe de ganse ltbs zitte doorg
En noêts tniê durch de lsrcie g@ng,
!$oêd ooch de Kcnunelejoênsbank aaf-gebr6che.

I



Henregódsje, hrruêts-te d'r rniensje noe Hollensj ztrye ?

ngái* lmn z:crll-zelletrer vinge'

Ét n* 't rre r=tm vorge hat ?

urr-*r= uissaar in d,r trDienstrt ts ziê'

W*tt tti:g lbs htruêretr deed hea nit miê'

Èt ttonserwetsert Ílcêt nui PIat'

Herregódsje, has-t€ die gr.oê-te sjokolade-el$ geziê ?

Geklgurrte norffi-eier wiíl-d'r *i"""j koom nog rniê'

Hea wilt urmer rniê gèIle nit zie geld'

tóit doabei aan DiecÏr tse di:rke'

Gee€ doadu:rch umler wiêr zirÍke

In zieng ege |tconsn[rtie+Pldtr !

Herr:egódsje, went 't nit t-se veul gernrcagd is

*, Doe mêrg; dats-t€ nog nit tse veul geproagd bis,

IIan iech nog êrge wonsj d'r-bei:

Vroag an d'i H. Gees' \nrur de Pj:r]<ster-tsiet'

l{esctrien ken hea 't noe grr:aat nog }sriet:

nrq noêedlardirq \^ur aI zierg kirger hei ! !

Herrregodsje, iech doê benoa zictrer wisse'

wênt drr H. c€s dàt deurg.b-ilisse'
Ceurg d'r niensj get argesj dinke'

Dà vnrur Poasje íer noasje' ti1 't woar'

;;ng -= Diecfl wer duudlich en lcloar

En klnrêt, oes darrk, op de lmeie zirrke ! !

ZiêIiq Poasje 1991

E!,IA[E
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TNLEIDTNG.

I{ie kent niet a1s geboren en getogen inwoner van
Sinpelveld het klooster rrd I r Plaarrr . Vraagt men echter naar
het Damianeum, de officiële naam van het klooster, bestaat de
mogeli jkheid, dat slechts een enkeling weet, dat hiermee het
klooster rrdtr  Plaarfr  wordt bedoeld.  De bewoners van het k loos-
ter zí3n in Simpelveld bekend als de paters van d t r Plaar.
Deze paters behoren echter tot de Congregatie der Heil ige
Harten. $lanneer de vraag wordt gesteld, uit welk land de
Congregatie afkomstig is, zaL meestal Duitsland als herkomst-
Iand worden aangegeven. Dit antwoord is te verwachten, omdat
de meeste paters en broeders, die het klooster bewoonden
afkomstig traren uit Duitsland.

Om wil lekeurig enkele namen van vroegere bewoners te
noemen, namen die waarschi jn l i jk  velen bekend in de oren
zullen klinken, namen waar vaak een annecdote of gebeurtenis
aan is verbonden. Pater Heribert  Schneider,  Daniel  Hi lgrers,
Hi lar ius Vogt,  Gabriel  Simon. fn her inner ing zíe je nog de
lange r i j  in het wi t  geklede paters en broeders,  als deze
meel iepen in de j aarl i  j  kse |tGroeête Broonktt te S inpelveld .

Menigeen is in z:-Jn vlegel jaren door een klooster-
broeder achter zL)n vodden gezeten, als st iekum werd gevist
naar stekelbaarsjes in een van de parkvi jvers.  Hoeveel bruids-
paren zí1n in dit park niet gefotografeerd? Maar genoeg hier-
over,  want ieder van ons zal-  waarschi jn l i jk  zL)n her inner ingen
hebben, verbonden aan het klooster en het bijbehorende park.

Het l igt  niet  in ni jn bedoel ing, een groots opgezet
boek te schri jven over het ontstaan van het klooster Damianeum
en z i j  n bewoners . Deze aantekeningen wil len al-Ieen een nuchte-
re voorstel l ing geven van de fei ten, zoals de kroniek van het
klooster die geeft .  Bezie ik echter de hoeveelheid aantekenin-
gen, het k looster betref fend, bekruipt  mi j  de twi j  fe l ,  of
ui te indel i jk toch geen boekwerk ontstaat.

Een bij zonder woord van dank aan pater Joachim Becker,
Overste van het Damianeum I zonder wiens medewerking deze
aantekeningen niet  mogel i jk zouden zi jn gieweest.

S impelveld , Novernber 19 9 o

10
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OORSPRONG EN ONTSTAAN VAN DE CONGREGATIE

r i e d e r " "ïi ï ; " 
"* i 3i li ; $"' ir i';tt" ; "" i"" TJS "' i *"rt e? tiï :: " 

n " -

De wieg van aL Congregatie staat te Poitiers in Frankri jk: D"
congre{atie bestaaL uil een manneli jke en een vrousteli jke tak-

De ían-nef ij ke tak van de Congregatie is gesticht door pater

Coudrin, dé vrouweli jke tak door 
-gravin 

Henriette Alrrner de la

Chevalerie. Beide stichters zijn als door een wonder ontkomen
aan de valbi j  I  van de Franse Revolut ie.

Pater J. Coudrin werd geboren in Coussay-les-Bois op

1 Maart l-7 69 . Coussay-les-Bois is een klein boerendorp in het

departement La Vienne in midden Frankri jk (Prov.. Poitou).
Hij was het zesde kind van de in totaal acht kinderen van de

faíif ie Coudrin. vier van deze kinderen stierven kort na hun
geboorte. Van L78O tot L785 bezoekt Coudrin het gYmnasi"I te

Chàtel leraul t ,  waar hi j  een ui tstekend leer l i tg is.  Ti jdens
aáze jaren was hi j  in ónater leraul t  b i j  een fani l ie in pensi-

on. In November LTgs bègon de jonge Pierre Coudrin in de oude
bisschopsstad poi t iers lnet z i jn f i losophische en theologische
studie. De eerste studiejaren woonde Coudrin bij een fanil ie
in de stad poit iers. pas 1n November L789 deed hij zí3n intre-
de in het priesterseminarie van Poitiers. om deze stap te doen

was een beiroorl i j ke portie moed vereist. Wat vtas immers in het
j aar L7 gg niet áf teriaat gebeurd ! op L4 Jut i was de Basti l le
Éestormd door het volk. óe absolute monarchie, dê voorrechten
van de adel en de geesteli jkheid lraren rteggevaagd, dê verkla-

ring van de mensenrechten was gevolgd. Onstuitbaar en in een

=rr"ítreintempo volgden de gebeurtenissen elkaar op en werden

steeds onheilspellender, vooral ook voor de Kerk.

Juist  in deze t i jd neemt Coudrin de besl issing, in

te treden in het seminarie om zich voor te bereiden voor het

pr iesterschap.
be teiding ian het priesterseminarie van Poitiers was in die

ll i  a in i í iste handen. De Lazaristenpaters vtaren voorbeeldige
geioof- én kerkgetrouwe priesters en leraren. Vanaf de eerste

dag van zí1n inlrede voelde coudrin zich in de sfeer van het

""í ittarie 
óp zijn gemak. Buiten het seminarie werd de toestand

echter steeàs a-reióender. Daarom wilde men de seminaristen zo

snel rnogel i jk de wi jd ingen toedienen.

In de kathedraal van Poitiers ontving Coudrin op

3 April 17 go door Mgr. d,e saint-Aulare de tonsuur, de vier

Iaagste wijdingen en de sub-diakenwijding. De bisschop was

hiervoor .rátt eári js, waar hij l id was van de Nationale Verga-

áár ing, naar poi t Íers gekomen. Het zou zi jn laatste wi jd ing in

zí1n kathedraal  z i jn.
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Z:.ln moedige woorden, die hij op de gedenkwaardige
4 . Januari L7 9L 'tuitsprak voor de Nationale Vergadering te
Pari js,  z i jn de geschiedenis ingegaan. Wat was namel i jk het
geval.  In L79O werd door de Nat ionale Vergadering in Pari js de
Burgerli jke Grondwet voor de Geesteli jkheid aangenomen. Door
deze wet zouden de bisschoppen en de priesters niet meer door
de de koning of de Paus worden aangewezen, maar zouden deze
gekozen worden door het volk. Bovendien werd een paar maanden
later bepaald, dat de geesteli jkheid verplicht was, de Eed van
Trouw af te leggen aan het vo1k, dê vret en de koning.

De bisschoppen moesten deze Eed van Trouw afleggen'
echter bijna aIIe bisschoppen weigerden dit. Mgr. de Saint-
Aulaire sprak de volgende woorden.
jaar oud, 32 jaar ben ik nu bisschop en heb aI het mogel i jke
gedaan, oil de mi j opgelegde plichten te velrrullen. Nu ben ik
een oude en zieke man, die zijn laatste dagen niet in schande
wil doorbrengen. Ik kan deze eed, die tegen mijn geweten is,
niet afleggen )). Terwij 1 de bisschop deze woorden sprak,
hoorde men tot in het gebouw waar de Nationale Vergadering
zitt ing hietd, de kreten die op straat werden geschreeuwd:

(< De weigeraars van de eed aan de lantaarnen

( De Nationale Vergadering hield haar zitt ingen in een manege
aan de noordkant van de tuinen der Tuilerieèn )

VeeI priestêIír waaronder ook de Lazaristenpaters van
het seminar ie van Poit iers,  weigerden deze eed af te leggen.
Het gevolg hiervan was, dat het seminarie van Poitiers werd
gesloten. Zoals aI Ie seminar isten van Poit iers ging Coudrin
ook terug naar z i jn ouders te Coussay-Ies-Bois.  Enige weken
voor de opheffing van het seminarie, nameli jk op L8 December
L79O wordt Coudrin in Angers tot diaken gewijd.
De grote vraa!Í vras DU, hoe tot priester te worden gewij d.
Immers zijn rechtmatige bisschop was verdreven en Coudrin
wilde niet gewijd worden door een onrechtrnatig gewijde en
geinstaleerde bisschop.

Tenslot te ging hi j  naar Poit iers,  om zi jn s i tuat ie
met de priesters te bespreken, waaraan door Mgr. 8e Saint-
Aulaire voor zí1n gedwongen vlucht aIle volmachten waren
overgedragen. Van hen kreeg hi j de toesternning, dat hij zich
tot priester kon laten $ri jden door iedere bereikbare bisschop,
die 1n verbinding stond met de H.StoeI. op aanraden van mis-
schien deze priesters begaf Coudrin zich in Februari L792 naar
par i js.  Hier meldde hi j  z ich bi j  het lerse seminar ie,  dat toen
nog Uijzondere voorrechten genoot, omdat het onder bescherming
vaá Engeland stond. In de bibliotheek van dit seminarie wordt
Coudrin op 4 Maart L7g2 met nogt andere priestercandidaten uit
verschil lende Franse diocesen tot priester gewijd door de
bisschop van Clermont, Mgr. de Bonal . Hierna ging -Coudrin
terug naar zí1n geboortedorp. op Paaszondag L792 wil hi j,
geasáisteerd door de dorpspastoor en diens broer, in de paro-
ènieferk van Coussay-Ies-Bois de H.Mis lezen.
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mis de "."?ïIïil"*:ï":"* Ë:Jï=z:ï:?ï:":#:;'?:Ï::Ï":ii'i:
ven, met de mededel ing, di t  van de kansel voor te lezen. Sinds

""ná"íl i jke 
ti jd was 

-het 
de gewoonte, dat ambtell j .ke medede-

Iingeí ván de kansel werden voorgelezen. Dit schri jven echter

$ras 
- 

d" uitnodiging voor de verkie zíng van de nieuwe pastoors

in de gemeenten van het disdrict Chàtellerau1t, zoals voorete-

schreven door de wet. ook voor Coussay-les-Bois zou een nieuwe

pastoor worden gekozen, omdat de oudè pastoor geweigerd had'

de eed af te leggen. Tot grote verhronaering van alle aanwez i-

gen werd na het. evangeriá het schrijven door coudrin zonder

conmentaar voorgerezeí. Echter bij nát beêi ndigen van de mis

,á"aaà rri i  zich nog een keer tot de aanwezigen. reder woord,

á"C hij sfrax benaàrukkend sprak hij : . <<. Aan deze schismatische

àaaa ,át  i f  noch een l id van ni jn farni t ie deelnemen! >>

Dat dit op deze Paasdag het gesprek _van de dag vtas

in het dorp hoeft niernand te verstonderen. De burgemeester en

à; weinige aanhangers van de revolutie in het dorp besroten na

lang wikÉen en vtegen, dê drie priesters na de vespers gevangen

te nemen en naar chátellerault te brengen.
De drie <<boosdoeners>> werden echter op ti jd ingelicht - en

konden na de vespers door een zL)kapel van de kerk over het

kerkhof ontkomen. voor coudrin begon nu een reven van duizend

gevaren, otjaging en vervolging doór de revolutionairen'

Voorlopig vond Coudrin onderdak bij zL)n neef -Yau-
main, die beheeider was van kasteel La Motte d'Usseau dicht

nii 
'cnat"r 

rerault . Hier had hij. een zorderkamer , die zo raag

was, dat rechtopstaan onmogeffjX - was _voor Coudrin. In deze

kamer is reeds het plan bij- coubrin geboren, een priesterorde

te st ichten, met afJ taak de verer ing van de H'Harten'

Tot october L7g2 hield coudrin zicÉ hier verborgen- _ H+j be-

gáàtt-z ich dan naar poi t iers,  waal l i j  onderdak vond in een

z iekenhu i s ' 9enaamd : .<He thosp i t aa Ide rongenee l l i j ken>>
De vorgena" 

-jaren 
zou coudrii zLJn ambt heimeli jk en onder

=ánoir"á*"" uitoetenen in poitiers en de voorstad Montbernage '

Op 28 JuIi L7g4 eindigde het leven van Robespierre

onder de .rárrii r en neemt een v1j fkoppig Directoire de macht

or"r. Hiermee kwam een einde aan het 
-. '  

Schrikbewind )> zoals

het Jacobijnse regime werd genoemd, 9.t in Frankri jk sinds

JuI i Lg| 3 onqteveer een j aar lang heeft bestaan ' Robespierre

was de reidef . op i.o ,rurii L7 94 Ëegon voor hem het einde van

zí'n loopbaan. op- deze dag werd een decreet uitgevaardigd' dat

tot in bij zonderireden de Éevoegdheden _van het rribunal Révo1u-

tionnaire- regelde. Het had toi taak de vijanden van het land

te straffen. Het Tribunal kon slechts twee uitspraken doen;

Vrij spraak of doodstraf. Dit decreet betekende in wezen de

"ónáriing 
van de gehere rechtsorde. De uitvoerende macht werd

in handen gelegd van een pol i t ieke part i j ,  d ie naar wi l lekeur

te werk kon gaan. Het was een bedrukkende en angstige stemming

die zich in de zomer van L7g4 over Frankri jk verbreidde.
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...een zolderkarner, die zo wês, dêt reehtopstaan onnogpÍik was..--

ssÊg

worden .""ïli*ï: ï?:ïï'."ïi'l' J#t"r'J,iíJï#'"':*:iï:3 í:Ï
zí1n leven. Op 27 JuIi (9 thermidor) deed Robespierre een
tette aanval op bepaalde leden van de Conventie, die van een
samenzwering tègen Robespierre werden verdacht. Een nieuwe
bloedige zuivering rras te verwachten. De samenzweerders voor-
kwamendezeech te r . Ï ndeConven t i ewe rdge roepen3<<
de . tiran >) In het daarop volgende tumult werden Robespierre
en zí1n aanhangers gearresteerd. De dag daarna, oP 28 Juli was
de beurt aan hàm, het schavot te besti jgen en door het guil lo-
t ine-mes zí3n hoofd te ver l iezen.

Voor de Kerk in Frankri jk braken betere ti jden aan'
echter nog niet de verlangde vri jheid. Het heersende regime
bleef vi j andig tegenover de Kerk. Itlel iswaar werd de clerus
stil zuríjgena gLtof éreerd, geregeld was er echter vetrrolging en
deportatie van priesters. Slechts in het gehein. en onder grote
gelaren kon Couarin zL)n ambt uitoefenen. Hierin kwam pas
íerandering door de staatsgreep van Napoleon Bonaparte, die op
g en 1,0 November L799 als een van de drie Consuls de macht
overnam van het Directoire. Formeel was hij een van de be-
stuurders van de Franse Republiek geworden. In feite was hij
Frankr i jks al leenheerser.  In LB04 laat hi j  z ich tot  keizer
kronen.
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S inds enige ti j d had Coudrin naa.r gesch.ikte candida-

ten gezocht voor de Congiegatie, 91" hlj wilde stichten.

i" [  í r  op 20 october ráoo, als.hi j  met twee jonge. candidaten,

á" 24 jár ige Bernard de vi l lemort  en de L7. jar ige Hi lar ion

Lucas, á" gátotte aflegde, in armoede, kuisheid en gehoorzaam-

heid te teíen. Di t  is bezel fde gelof te,  die vandaag de dag de

novicen nog afleggen bij hun inkleding'
Echter de kerstnáónt van het jaar L800 is het geboorte-uur van

de Congregatie der H.Harten. Voor de Middernachtsmis legde

coudrin dd eeuwige gerofte àf, die hij. had geformuleerd en

àigà"hánaig had neeígeschreven. Deze ei.genhandig geschreven

oráe-gelofte wordt nu nog steeds bewaard in het Moederhuis van

de Congregatie.
De aanvankeli jk kleine gemeenschap vestigde _zich in L805 te

É"rij= in een gebouw in áe Rue de Picpus. vandaar komt de naam

eicpÍs-Paters, want zo wordt de Congregatie ook wel genoemd'

Door de politieke o*àt.ttdigheden ín rrankrij k ^ is het pas in

i.8L4 rnogelijk, or de statutèn van de Congregatie _aan de goed-

ieuring van Rome te onder:werpen. Door Paus Pius VII wordt op

io ;anóari i-Bl-7 de goedkeuriirg verleend aan de statuten van de

a;ó;;gàti". op 1,4 Januari Lsíz werd coudrin bevestigd aI? de

eerste Generaal-Overste van de Congregatie en hij bleef dit

tot  z i jn sterfdag op 27 Maart  l -837.
De Congregatie wára door Paus Pius VII op L7 November l-8L7 tot

een Missie-genootschap bestempeld. - De eerste missionarissen

van de congfegatie or"rld"tt in rez s uitgezonden naar oceaniê .

In 1g33 reia 
-geheel 

oost-oceaniê als missiegebied aan de Con-

gregatie toevertrouwd-

Veel mensen zul len waarschi jn l i jk  bekend zi jn met de
geschiedenis van pater Damiaan de Veuster, geboren te Tremelo
ín Belgie, dus een echte Vlaming. Pater Damiaan werd door de
Congregatie als missionaris uitgezonden naar Oceanië-
( Oóeairia is de collectieve naam voor de eilanden in de Grote
Oceaan, verdeeld in dr ie groepen: Melanesiê,  Micronesiè en
Polynesië )

Op het eiland Molokai verpleegdg pater Damiaan
gedurende 16 jaren de melaatsen, d:." naar dit ei land werden

iedeporteerd. Melaatsheid was in die t i jd een ongeneesll jk"
áiefle, waan/oor geen kruid gewassen was. Dit in tegenstell ing
tot tegenwoordig, DU men anti-biotica heeft.

Omdat melaatsheid besmetteli jk is, werden de mensen
die door deze ziekte werden getroffen, van de gtemeenschap
afgezonderd en naar het eiland Molokai gebracht. Hier werden
deáe ongelukkigen zonder enige verzorging aan hun lot overge-
laten. óp het eiland heersten toestanden, die met geen pen te
beschrijven ltaren.

Het is pat,er Damiaan geweest, die hierin verande-
ring heeft gebracht. Hij bouwde huizen, een kerk en een klein
zieÉenhuis. Hij begroei de doden en verpleegde de zieken-
Uiteindeli jk werd pater Damiaan ook het slachtoffer van deze
ziekte.  N; z i jn dóod, toen zi jn werk op Molokai  wereldwi jd
bekend werd, i icntte menig priéstercandidaat-missionaris zi jn
blik op de Congregatie der H.Harten-

Op dit punt gekomen, staan we nu aan de oorsprong
van het klooster Damianeum te Sinpelveld.
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MEDEDEL INGEN

De volgende data kunt  u a lvast  in  uw

agenda noteren:

D insdag  16  apr i l  1991 :

Lezing:  "  L imburgse Dia lecten,

door  dh r .  No t te

Donderdag  16  me i  1991 :

L e z i n g :  
t t H e k s e n t t

D i n s d a g  l 1  . j u n i  1 9 9 1 :

door  dh r .  Hoeck

Lezing:  t tGrenslandwandel ingt t  door  dhr .  Hernans

Deze  lez ing  d ien t  a l s  in le id ing  op  een  onder

le id ing van dhr .  Hermans te houden wandel ing.

Na af loop zu11en afspraken over  datum en t i jd

{ , /an de wandel ing met de gegadigden worden gemaakt.

Z o n d a g  3 0  i u n i  1 9 9 1 :

Inzegen ing  van de  geres taureerde t tCape l la  Domest ica t t  van

H o e v e  O v e r h u i z e n  t e  B o c h o l t z  d o o r  Z . E . H .  P a s t o o r  U b a c h s .

Tussenti jdse wijzigingen in het prograrnma voorbehouden. Te zi jner t i jd

ontvangt u een convocatie voor de diverse evenementen.
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