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D E E L F D E

   Voor u ligt het eerste nvmmer van de
elfde jaargang van ons tijdschrift. Tijd om
eens even pas op de plaats te maken.

   Tienjaar langelkkwartaal eentijdschrift
uit te brengen is geen maiLkelij ke taak.

   En het zou niet mogelijk geweest zij n
zonder artikelschrij vers, sponsors, drukker
en vrijwillige medewerkers.

   Maar tien jaargangen zij n die tieQ j aar
we met z'n al len ouder geworden zij n.

  En, zoals we allemaal weten, maakt
ouder worden de zaken meestal niet ge-
maELkelijker. Soms gaat de gezondheid er
ook nog op achteruit en moeten we eeQ
flinke stap terug doen. Vroeg of laat geldt
di t voor ons all emaal .

   Zo is er met het begin van dezej aargang
een einde gekomen aan de medewerking
van de heer en mevrouw Crombach.
Medewerkers van het eerste vur , en al die
jaren zorggedragen voor het afhalen, de
di str ibube naar de bezorgers, en                                     d e

postverzendingvanonstijdschrift.Eninhet
begin ook nog voor het en het uitsorteren
nieten van de pagina's.

D e r eda ct i e
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   Leeftijden gezondheid dwingen hen dit
werk op te geveQ, werk dat zoals al
gezegd- van onschatbaar belang isvoor ons
tij dschr ift .

   Van ganser harte danken wij hen voor
hun belangeloze inzet en het vele werk
vooral in de beginj aren - dat zij verzet
hebben en waardoor wij konden uitgroeien
tot de hui di ge v or m .

   Wij hopen en wensen dat ze samen nog
vele jaren in gezondheid ons tijdschrift
k unnen l ezen l

   De werkzaamheden van heer en de
mevrouw Crombach worden (voorlopig)
overgenomen door de heren Frans van der
Smissen Mafhiev Horbach. Welkom in en
ons medewerkersteam. Stiel em hopen we
natuur1ijk dat devoorlopigeindedef tie-
v e staat zal ov er gaan .

   En zo beginnen we met frisse moed aan
een nieuwejaargang^ Hopend de volgende
tien jaar vol te krijgen met interessante
artikelen van veel oude en nieuwe auteur s.

   Kopij is altij d weUcomi

2 

DE ELFDE 

Voor u ligt het eerste nummer van de 
elfde jaargang van ons tijdschrift. Tijd om 
eens even pas op de plaats te maken. 

Tien jaar lang elk kwartaal een tijdschrift 
uit te brengen is geen makkelijke taak. 

En het zou niet mogelijk geweest zijn 
zonder artikelschrijvers, sponsors, drukker 
en vrijwillige medewerkers. · 

Maar tien jaargangen zijn tien jaar die 
we met z'n allen ouder geworden zijn. 

En, zoals we allemaal weten, maakt 
ouder worden de zaken meestal niet ge
makkelijker. Soms gaat de gezondheid er 
ook nog op achteruit en moeten we een 
flinke stap terug doen. Vroeg of laat geldt 
dit voor ons allemaal. 

Zo is er met het begin van deze jaargang 
een einde gekomen aan de medewerking 
van de heer en mevrouw Crombach. 
Medewerkers van het eerste uur, en al die 
jaren zorggedragen voor het afhalen, de 
distributie naar de bezorgers, en de 
postverzending van ons tijdschrift. En in het 
begin ook nog voor het uitsorteren en het 
nieten van de pagina's. 

De redactie. 

Leeftijd en gezondheid dwingen hen dit 
werk op te geven, werk dat - zoals al 
gezegd - van onschatbaar belang is voor ons 
tijdschrift. 

Van ganser harte danken wij hen voor 
hun belangeloze inzet en het vele werk -
vooral in de beginjaren - dat zij verzet 
hebben en waardoor wij konden uitgroeien 
tot de huidige vorm. 

Wij hopen en wensen dat ze samen nog 
vele jaren in gezondheid ons tijdschrift 
kunnen lezen! 

De werkzaamheden van de heer en 
mevrouw Crombach worden (voorlopig) 
overgenomen door de heren Frans van der 
Smissen en Mathieu Horbach. Welkom in 
ons medewerkersteam. Stiekem hopen we 
natuurlijk dat de voorlopige in de definitie
ve staat zal overgaan. 

En zo beginnen we met frisse moed aan 
een nieuwe jaargang. Hopend de volgende 
tien jaar vol te krijgen met interessante 
artikelen van veel oude en nieuwe auteurs. 

Kopij is altijd welkom! 
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lN MEMORlA M W lLL FRA NSSEN (1923-1999)
      Op zaterdag 27 febr uari j l . bereikte ons het bericht dat ons

bestuurslid, de heer Will Franssen uit Schaesberg, op 75 j arige
leeftij d was overleden. Ofschoon wij reeds geruime tij d wisten
dat hij moest vechten tegen een ernsGge ziekte, kwam het
bericht over de fatale afl oop van dat gevecht toch zeer onver-
w a ch t

     Will Franssen behoorde tot de groep van personen die de
Heemkundevereniging De Bongard in 1997 hebben opgericht.
Vanaf de oprichting tot zij n overlij den was hij lid van het
algemeen bestuur . Als zodanig vervulde hij de functie van
 tweede peru gmeester .

      Hij was niet de mcui die veelvuldig op de voorgrond trad. Bij voorkeur verleende hij zijn
 medewerking aan projecten. Aan het welslagen van een project heeft hij met name bijgedra-
 gen. Dat waren de herdenkingsfeesten iQ 1994/1995 (50 j aar na het einde van de Tweede
 Wereldoorlog). Tezamen met de andere leden van de Bevrijdingscommissie heeft hij er voor
 gezorgd dat op 17 september 1994 te Overhuizen een monument werd geplaatst voor de
 gesneuvelde Amerikaanse soldaat Jurgen Krohnke. Verder leverde hij een aanzienlijke
 inspanning om sponsorstevindendie onze vereniging in staat stelden opdezelfdedageen
 monument te onthullen bij de spoorwegovergang aan de Heiweg. Hetzelfde geldt voor de

 Door zijn inzet en bui ij zijn vele maatschappelijke contacten de hielphij verenigingniet
 herdenkingsplaquette die op 5 mei 1995 is aangebracht aanhet gemeentehuis te Simpelveld.
 zel den u i t de f  an ei ël e n ood .

      Een zuidere eigenschap die hem onderscheidde was zij n nfeeling,, voor wat er leefde
 onder de leden van onze vereniging. Zo he er ik me een uitnodiging voor een lezing die
zijn hier tochnietonderprofessoren!" Dergelijke opmerkingen, die nies aan duidelijkheid te nogal deftig van toonzetting en inhoud was. Dit ontlokte hem de onsterfelijke opmerking: nWij
wensen overlieten, plaatste hij steevast als de be1angen van "de gewone man" naar zijn mening
niet voldoende werden behartigd. Hij deed dat altijd op een innemende wijze. Een onvertogen
woordkwamnimmer over zijn lippen. Om dieredenhadden zijn opmerkingenpraktisch altijd
het beoogde effect. Ook overbrugdehij door zijn rustige en zakelijke stij l van discussiëren
vaak tegenstelliQgen dienu eenmaal onvermijdelijk van tijd tot tijd dekop opsteken.

      Zeer ter harte ging hem tot slot de continuïteit van de vereniging. Zijn voldoening was
dan ook groot toen bij de invvlling van de laatste vacatures in het bestour leden werden
benoemd die qua leeftij d ver achter bleven bij de gemiddelde leefitij d van de andere bestuursle-
d e n .

      Als je Will Franssen wil & ie typeren springen eigenschappen inhet oog. Hij wasbinnen
onze vereniging een enthousiast en kundig bestuurslid. Hij toonde zowel daadkracht als visie.
Daamaast was hij een zeer aimabele collega, die altijd op een fijnzinnige wijze zijn mening

eigen geweten. Hij had een uitgeFproken hekel aan de waan van de dag. een door en door integere man. Hij liet zich altijd leiden door zijn eigen overtuiging en zijn naar voren bracht. B en het bestuur had dat vaak een heilzame werking. Bovendien was hij
      Het valt voor onze vereniging in het algemeen en voor het bestuur in het bijzonder te

betreuren dat deziekte die zich in 1996 aandiende, fataal is gebleken. Ons medeleven gaat in
de eerste plaats uit naar zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen. Ook zijn broers en
overige familieleden wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit ver1ies.

     Het bestuLv van de Heemkundevereniging zal er aan moeten wennen dat men niet alleen
een bestuur sl id maar ook een vr iend heeft ver loren .

L eo K oh l , v oor zi tter
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IN MEMORIAM WILL FRANSSEN (1923-1999) 

Op zaterdag 27 februari jl. bereikte ons het bericht dat ons 
bestuurslid, de heer Will Franssen uit Schaesberg, op 75 jarige 
leeftijd was overleden. Ofschoon wij reeds geruime tijd wisten 
dat hij moest vechten tegen een ernstige ziekte, kwam het 
bericht over de fatale afloop van dat gevecht toch zeer onver
wacht. 

Will Franssen behoorde tot de groep van personen die de 
Heemkundevereniging De Bongard in 1987 hebben opgericht. 
Vanaf de oprichting tot zijn overlijden was hij lid van het 
algemeen bestuur. Als zodanig vervulde hij de functie van 
tweede penningmeester. 

Hij was niet de man die veelvuldig op de voorgrond trad. Bij voorkeur verleende hij zijn 
medewerking aan projecten. Aan het welslagen van één project heeft hij met name bijgedra
gen. Dat waren de herdenkingsfeesten in 1994/1995 (50 jaar na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog). Tezamen met de andere leden van de Bevrijdingscommissie heeft hij er voor 
gezorgd dat op 17 september 1994 te Overhuizen een monument werd geplaatst voor de 
gesneuvelde Amerikaanse soldaat Jurgen Krohnke. Verder leverde hij een aanzienlijke 
inspanning om sponsors te vinden die onze vereniging in staat stelden op dezelfde dag een 
monument te onthullen bij de spoorwegovergang aan de Heiweg. Hetzelfde geldt voor de 
herdenkingsplaquette die op 5 mei 1995 is aangebracht aan het gemeentehuis te Simpelveld. 
Door zijn inzet en dankzij zijn vele maatschappelijke contacten hielp hij de vereniging niet 
zelden uit de financiële nood. 

Een andere eigenschap die hem onderscheidde was zijn "feeling" voor wat er leefde 
onder de leden van onze vereniging. Zo herinner ik me een uitnodiging voor een lezing die 
nogal deftig van toonzetting en inhoud was. Dit ontlokte hem de onsterfelijke opmerking: "Wij 
zijn hier toch niet onder professoren! " Dergelijke opmerkingen, die niets aan duidelijkheid te 
wensen overlieten, plaatste hij steevast als de belangen van "de gewone man" naar zijn mening 
niet voldoende werden behartigd. Hij deed dat altijd op een innemende wijze. Een onvertogen 
woord kwam nimmer over zijn lippen. Om die reden hadden zijn opmerkingen praktisch altijd 
het beoogde effect. Ook overbrugde hij door zijn rustige en zakelijke stijl van discussiëren 
vaak tegenstellingen die nu eenmaal onvermijdelijk van tijd tot tijd de kop opsteken. 

Zeer ter harte ging hem tot slot de continuïteit van de vereniging. Zijn voldoening was 
dan ook groot toen bij de invulling van de laatste vacatures in het bestuur leden werden 
benoemd die qua leeftijd ver achter bleven bij de gemiddelde leeftijd van de andere bestuursle
den. 

Als je Will Franssen wil typeren springen drie eigenschappen in het oog. Hij was binnen 
onze vereniging een enthousiast en kundig bestuurslid. Hij toonde zowel daadkracht als visie. 
Daamaa.st was hij een zeer aimabele collega, die altijd op een fijnzinnige wijze zijn mening 
naar voren bracht. Binnen het bestuur had dat vaak een heilzame werking. Bovendien was hij 
een door en door integere man. Hij liet zich altijd leiden door zijn eigen overtuiging en zijn 
eigen geweten. Hij had een uitgesproken hekel aan de waan van de dag. 

Het valt voor onze vereniging in het algemeen en voor het bestuur in het bijzonder te 
betreuren dat de ziekte die zich in 1996 aandiende, fataal is gebleken. Ons medeleven gaat in 
de eerste plaats uit naar zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen. Ook zijn broers en 
overige familieleden wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Het bestuur van de Heemkundevereniging zal er aan moeten wennen dat men niet alleen 
een bestuurslid maar ook een vriend heeft verloren. 

Leo Kohl, voorzitter. 
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D E D E R D E L l M E S .

DE R OHE I HSE OCCV PA T I E I N HE T                              A U ; EMEEN EN DE BA DCULT W R I N HET
B I J Z O N D W .

d o o r H a n s H e n na n s .

D E E L I A D - U A T U C A

Langer dan vier eeuwen hielden de Romeinen het nk]!ergelland" in een ij zeren greep.
DeRomeinsebemoeingen waren van veel kortere duur, ommaar niet eldersinLiiitburg
te spreRen over de bezetting van FriesIand die reeds in 47afgeIopen was. Het was de
Romeinse vetdheer Drusus, die zich bij voorkeur "Germanicus' liet noemen, want hij
zoualleGermaansestammenverslaan. lKetdehulp vanl  .Oa  sIavenliet hij denitar
hem genoemde FossaDrusi graven; een Ranaal vanaf de Rijn naar het Flevomeer,  
legenwoordig IJsselmeerheet. HierdoorRwam hij onderandere ooRin hetbezitvan de
WaddeneiIenadenvanaf TexeI tol Fabiara T or  . To*hetj aar 47bleef de Fabiara-
limes de meest noordelij R gelegen grensIij n van het RoiAeiiise rij R. Helaas bleeR het
eilandehsnoer moeitij R verdedigbaar zodat de zich lac2isch moesten legioenen rerug
treKken om aan en Waat de tweede ooR beRend aE de in Rij n limes, Vahalis-limes
gebruiK le nemen. Die grenslijn hield sland lot ca. 2S8. Tot in die onze  Ïdleefden
vooroudersinhetbl ergellandinderedelij RgepacJiceerdezonevandedoor debeze#ers
opgetegdc 'Paz Romana ".

   D och in 258 moest het , door intr iges zeer
verzwakte, Romeinse rij k ook de tweede
limes opgeven en werd een u1tieme derde
limes gevormd door de handelsweg van
Tongeren, via Maastricht en Aken, naar
Keulen. Zowel Tongeren als ook Keulen
werden in 4O4 de tief door de RomeineQ
verlaten. D it betekent dat wij van 258 tot
404 in gedepacificeerde zoQe van de de
derde l imes woonden . Het 1even aan deze
grenslij n was ronduit gevaarlij k en we
mogen veronderstellen dat de vil1ae rustica-
nae i Q onze buurt in die tij d niet meer
bewoond werden en ook aan het gebruik van
badhvizen en thermen een einde gekomen

museum in M aasbi cht en aan de niet-echte
sarcofaag in het gemeentehuis van Simpel-
veldwasvoor mij aan1eidingomin fi guur lij -
ke zin - nog - iets dieper te spitten langsdie
derde limes om daarbij de zelden onfat-
soenlijke, soms onbegrijpelijke, meestal
ongekunstelde en steeds onomwonden
badcultuur toegankelij k te maken. En wat
waren de oorzaken die tot zo'n verfij nde
badcultuur geleid hebben?

V iui Caesar tot A l do R ossi .

w a s .

   nChapeau!n voor de ontwerpers en
bouwers van de expositie nBoeren, Bur en,
Buitenlvi " en voor de auteur s van het

  Het is een feit dat een museumbezoeker
wel eensgeraakt wordt door een onverwacht
aspect.Tij densdeexpositieinhet gemeente-
huisvan Simpelve1d stond ik plotselingvoor
de badhuis van Oud-

begeleideQdboekje met deze1fdetite1. Voor
veel burgers was het een enander aanleiding
om op een populaire manier met het
boeiende Romeinse 1even kennis te maken,
of om zich opnieuw in de Gal lo-Romaanse
cultuur te storten. Een bezoek aan ecbte de
Simpelvelder sarcofaag in het Bonnefanten-

   maquette van het
Lemiers. Het is toch be-grij pelij k dat ik als
nLemiesjer j ongn eveQ geroerd raal e. Op
dat moment besloot ik om in de bib1iotheek
van het Thermenmuseum in Heerlen een
boekj e open te slaan .

  Heeft de echte die momenteel sarcofaag
i n het Bonnefantenmuseum staat meer
emotioneleexpressiedan deniet-echtediein
de hal van het staat? gemeentehuis
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DE DERDE LIMES. 

DE ROMEINSE OCCUPATIE IN HET ALGEMEEN EN DE BADCULTUUR IN HET 
BIJZONDER. 

door Hans Hermans. 

DEEL I: AD-UATUCA 

Langer dan vier eeuwen hielden de Romeinen het "Mergella1ur in een ijz.eren greep. 
De Romeinse bemoeïngen elders in Umburg waren van veel kortere duur, om maar niet 
te spreken over de bez.etting van Friesland die reeds in 47 afgelopen was. Het was de 
Romeinse veldheer Drusus, die z.ich bij voorkeur "Germanicus• liet noemen, want hij 
z.ou alle Germaanse stammen verslaan. Met de hulp van 100. 000 slaven liet hij de naar 
hem genoemde Fossa Drusi graven; een kanaal vanaf de Rijn naar het Flevomeer, dat 
tegenwoordig IJsselmeer heet. Hierdoor kwam hij onder andere ook in het bez.it van de 
Waddeneilenaden vanaf Texel tot Fabiara (Borkum). Tot het jaar 47 bleef de Fabiara
limes de meest noordelijk gelegen grenslijn van het Romeinse rijk. Helaas bleek het 
eilandensnoer moeilijk verdedigbaar z.odat de legioenen z.ich tactisch terug moesten 
trekken om aan Rijn en Waal de tweede limes, ook bekend als de Vahalis-limes in 
gebruik te nemen. Die grenslijn hield stand tot ca. 258. Tot in die tijd leefden onze 
voorouders in het Mergelland in de redelijk gepacificeerde z.one van de door de bez.etters 
opgelegde "Pax Romana •. 

Doch in 258 moest het, door intriges zeer 
verzwakte, Romeinse rijk ook de tweede 
limes opgeven en werd een ultieme derde 
limes gevormd door de handelsweg van 
Tongeren, via Maastricht en Aken, naar 
Keulen. Zowel Tongeren als ook Keulen 
werden in 404 definitief door de Romeinen 
verlaten. Dit betekent dat wij van 258 tot 
404 in de gedepacificeerde zone van de 
derde limes woonden. Het leven aan deze 
grenslijn was ronduit gevaarlijk en we 
mogen veronderstellen dat de villae rustica
nae in onze buurt in die tijd niet meer 
bewoond werden en ook aan het gebruik van 
badhuizen en thermen een einde gekomen 
was. 

"Chapeau!" - voor de ontwerpers en 
bouwers van de expositie "Boeren, Buren, 
Buitenlui" en voor de auteurs van het 
begeleidend boekje met dezelfde titel. Voor 
veel burgers was het een en ander aanleiding 
om op een populaire manier met het 
boeiende Romeinse leven kennis te maken, 
of om zich opnieuw in de Gallo-Romaanse 
cultuur te storten. Een bezoek aan de echte 
Simpelvelder sarcofaag in het Bonnefanten-

museum in Maastricht en aan de niet-echte 
sarcofaag in het gemeentehuis van Simpel
veld was voor mij aanleiding om in figuurlij
ke zin - nog - iets dieper te spitten langs die 
derde limes om daarbij de zelden onfat
soenlijke, soms onbegrijpelijke, meestal 
ongekunstelde en steeds onomwonden 
badcultuur toegankelijk te maken. En wat 
waren de oorzaken die tot zo'n verfijnde 
badcultuur geleid hebben? 

Van Caesar tot Aldo Rossi. 
Het is een feit dat een museumbezoeker 

wel eens geraakt wordt door een onverwacht 
aspect. Tijdens de expositie in het gemeente
huis van Simpelveld stond ik plotseling voor 
de maquette van het badhuis van Oud
Lemiers. Het is toch be-grijpelijk dat ik als 
"Lemiesjer jong" even geroerd raakte. Op 
dat moment besloot ik om in de bibliotheek 
van het Thermenmuseum in Heerlen een 
boekje open te slaan. 

Heeft de echte sarcofaag die momenteel 
in het Bonnefantenmuseum staat meer 
emotionele expressie dan de niet-echte die in 
de hal van het gemeentehuis staat? 



   I k m eende te con stater en dat het ,
 Maastricht vooral de ambiance is, die de op
 bet oek er indr uk m aak t . D e di recti e v an dat
 museum is er all es aan gelegen om gebouw
 en i nhoud voor iedereen toegankel ij k te
 makeQ. D aar bev iQdt zich 20 eeuwen
 R om einse cul tuur , zel f s de controv er si ël e
 k v n st v a n n u .

   Controversieel zij n de onthuUende en
 som s onth utsende f oto 's v an O l i v i er o T os-
 can i di e hij in van L uciano Benet- opdracht
 ton maakte. Z ij pronken iQhet Bonnefanten-
museum, de kunsttempel die gebouwd werd
door A ldo Rossi , waarmee de brug tussen
Romeinse hi stor ie en hedendaagse konst
geslagen i s.

   M aar er is nog een br ug .
   De fototentoonstell ing her iQQert de

bezoeker eraan clat vij f tig j aar geleden de
nu niver sele v er ldaring v an D e Rechten v an
D e M ensn gerat ifi ceerd werd . E en ver -
klaring die net zo ij del is al s de Pax Romana
van de Romeinsebezettersnegentien eeuweQ
geleden .

l and onder w ater v er  w enen . E r i s ni em and
die het genoteerd heeft , wel later , toen door
een overstroming de Zuiderzee (Usselmeer)
ons tond - en weer iets later toen tij dens de
zogenaamde E li sabethsvloed ( 1421) in het
westen van ons Luid grote gebieden onder
w a t e r v e r d w e n e n .

   Die Germaanse stammen, zoek naar op
land, wisten echt niet wat allemaal zij
zouden tegenkomen. Op hun reis door
Duitsland werden zij door de aanwezige
bevoUcing niet vriende1ij k ontvangen. Zij
brok ken v er der naar het zui den tot in

E eQ v ol k sv er hu iz i ng .
  Aan die kreet, Pax Romana, een ging

andere kreet voor af : Wil j e vrede, voer b ui
oor log! nOm die opgelegde vrede te bereiken
hebbeQ de Romeinen heel wat legioenen
 verspeeld. Nog erger vonden zij dat Drusus
 tij dens een veldslag tusseQ Aken eQ Heer len
 in het j aar 16 v . Chr . een adelaar-ban ier
 moest pr ij sgeven. V oor een gesneuvelde
 legionair zet j e een andere in deplaats, maar
 een v er ov er de ban i er i s een sch ande .

   In het M ergel land kwamen de Romeinen
 tij denshuQopmars in coQtact met Germaans-
Keltische st unmen. Feitelij k waren het
Germaanse stammen zoals Teutonen en
K imbren die eeuwen geleden hvn gronden
in Jutl and ver laten hadden en met duizeQden
tegelij k onderweg waren naar het "zuiden ".
I n het onbekende zuiden zou het al1icht
warmer en & oger zij n b ui in het noorden,
zo redeneerden zij . De van de sbij ging
zeespiegel is niet van de laas te j aren, de
Teutonen en KimbreQtrol en wegomdat het
water hunlandoverstroomde.Waarschij nlij k
zij n toen ook in Nederland grote stukken

Karinthië (nu A lpenregio in Oostenrij k) doch
werden daar teruggedreven zodat zij via
Zwi tser land in Frar j k belandden. Daar
  werdeQ zij door H elvetiër s, door Gal l iër s en
  door de inmiddels landveroverende Romei-
 nen v er drev en . T oen de stam m en i n ons
 gebied ar r iveerdeQ wareQ zij door de vele
 gevechten en ontberingen zeer gedecimeerd.
 In het Mergellsuid vermengden zij zich met
 de aanwezige Keltische bewoners, zodat
 voor lopig van een G er maans-K el ti sch
 samen lev iQg gespr oken wordt . D ie ni euwe
  en noemdeQ zich N er v iër s, E buronen
 en A tuatici . W aarschij nlij k was de laatste
 stam de sterk ste want het i s bek end dat de
 Ebur onen schatplichtig waren aan de
 A t u a t i c i .

   Tij dens hun duizenden kilometers lange
 verhuizi ng hadden de Ger maaa se stam men
 eenbekendeoverleviQgsstrategie. Daar waar
 zij een lager opsioegen plaatsten zij hun
 wagens in een ci rkel . Daar waar zij lsuigere
 tij d verbleven &i'oeveQ zij een of greppel
 graaf, en gebruikten de daarbij vrij gekomen
aarde om er een laterale ringwal van te
maken . V olgens de ene auteur werd de
r ingwal bepl t met doornige struiken en
volgens een ander met de steeds groeQe
V enij nboom of T axus. H et i s bekend dat die
naaldboom een zeer dichte heg vormt en het
fei t dat volgens D uis e l i teratuur de stam-
naam E bur onen af gelei d i s van nE iben-
männer n zou die hypothese kunnen onder -
strepen. Eerst door de Romeinse, later door
de Frankische landbouw zij n die gecombi-
neet de grachten en w al l en v er dw enen .
A lleeQ op de arme zandgrond tussen
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Ik meende te constateren dat het in 
Maastricht vooral de ambiance is, die op de 
bezoeker indruk maakt. De directie van dat 
museum is er alles aan gelegen om gebouw 
en inhoud voor iedereen toegankelijk te 
maken. Daar bevindt zich 20 eeuwen 
Romeinse cultuur, zelfs de controversiële 
kunst van nu. 

Controversieel zijn de onthullende en 
soms onthutsende foto's van Oliviero Tos
cani die hij in opdracht van Luciano Benet
ton maakte. Zij pronken in het Bonnefanten
museum, de kunsttempel die gebouwd werd 
door Aldo Rossi, waarmee de brug tussen 
Romeinse historie en hedendaagse kunst 
geslagen is. 

Maar er is nog een brug. 
De fototentoonstelling herinnert de 

bezoeker eraan dat vijftig jaar geleden de 
"Universele Verklaring Van De Rechten Van 
De Mens" geratificeerd werd. Een ver
klaring die net zo ijdel is als de Pax Romana 
van de Romeinse bezetters negentien eeuwen 
geleden. 

Een volksverhuizing. 
Aan die kreet, Pax Romana, ging een 

andere kreet vooraf: "Wil je vrede, voer dan 
oorlog!" Om die opgelegde vrede te bereiken 
hebben de Romeinen heel wat legioenen 
verspeeld. Nog erger vonden zij dat Drusus 
tijdens een veldslag tussen Aken en Heerlen 
in het jaar 16 v. Chr. een adelaar-banier 
moest prijsgeven. Voor een gesneuvelde 
legionair zet je een andere in de plaats, maar 
een veroverde banier is een schande. 

In het Mergelland kwamen de Romeinen 
tijdens hun opmars in contact met Germaans
Keltische stammen. Feitelijk waren het 
Germaanse stammen zoals Teutonen en 
Kimbren die eeuwen geleden hun gronden 
in Jutland verlaten hadden en met duizenden 
tegelijk onderweg waren naar het "zuiden". 
In het onbekende zuiden zou het allicht 
warmer en droger zijn dan in het noorden, 
zo redeneerden zij. De stijging van de 
zeespiegel is niet van de laatste jaren, de 
Teutonen en Kimbren trokken weg omdat het 
water hun land overstroomde. Waarschijnlijk 
zijn toen ook in Nederland grote stukken 

land onder water verdwenen. Er is niemand 
die het genoteerd heeft, wel later, toen door 
een overstroming de Zuiderzee (IJsselmeer) 
ontstond - en weer iets later toen tijdens de 
zogenaamde Elisabethsvloed (1421) in het 
westen van ons land grote gebieden onder 
water verdwenen. 

Die Germaanse stammen, op zoek naar 
land, wisten echt niet wat zij allemaal 
zouden tegenkomen. Op hun reis door 
Duitsland werden zij door de aanwezige 
bevolking niet vriendelijk ontvangen. Zij 
trokken verder naar het zuiden tot in 
Karinthië (nu Alpenregio in Oostenrijk) doch 
werden daar teruggedreven zodat zij via 
Zwitserland in Frankrijk belandden. Daar 
werden zij door Helvetiërs, door Galliërs en 
door de inmiddels landveroverende Romei
nen verdreven. Toen de stammen in ons 
gebied arriveerden waren zij door de vele 
gevechten en ontberingen zeer gedecimeerd. 
In het Mergelland vermengden zij zich met 
de aanwezige Keltische bewoners, zodat 
voorlopig van een Germaans-Keltisch 
samenleving gesproken wordt. Die nieuwe 
stammen noemden zich Nerviërs, Eburonen 
en Atuatici. Waarschijnlijk was de laatste 
stam de sterkste want het is bekend dat de 
Eburonen schatplichtig waren aan de 
Atuatici. 

Tijdens hun duizenden kilometers lange 
verhuizing hadden de Germaanse stammen 
een bekende overlevingsstrategie. Daar waar 
zij een lager opsloegen plaatsten zij hun 
wagens in een cirkel. Daar waar zij langere 
tijd verbleven groeven zij een greppel of 
graaf, en gebruikten de daarbij vrijgekomen 
aarde om er een laterale ringwal van te 
maken. Volgens de ene auteur werd de 
ringwal beplant met doornige struiken en 
volgens een ander met de steeds groene 
Venijnboom of Taxus. Het is bekend dat die 
naaldboom een zeer dichte heg vormt en het 
feit dat volgens Duitse literatuur de stam
naam Eburonen afgeleid is van "Eiben
männer" zou die hypothese kunnen onder
strepen. Eerst door de Romeinse, later door 
de Frankische landbouw zijn die gecombi
neerde grachten en wallen verdwenen. 
Alleen op de arme zandgrond tussen 

5 



Abdissenbosch en Schinveld zij n resten van
zo'ndefensief systeembewaardgebleven. In
Abdissenbosch spreekt men ook nu nog over
,,Landgraaf", in het net over de &i ens
gelegen TevereQ spreekt meQ over "Römer-
wall", terwij l men in Schinve1d over
,,HeriQg"schrij ftenspreekt.Ditbegripheeft
uiteraardniets met vistemaken, maar is een
schrij ffout van het toponiem "Heer-riag"^

   Terwij l wij tegenwoordig de taxvs iQ de
vrije natuur niet of nauwelijks tegenkomeQ,
was deze ten tijde van de Ebu- naaldboom
ronen zeer bekend Was het toch de bekende
Eburonenleider Catuvolcus die met vergif
van detaxuszelfmoordpleegde. Hadden de
hier wonende Ke1ten er &ui geen bezw 
tegen dat zichhier 6000 vreemde Germanen
vesti gden?

   Laten we voorop stelleQdat het een wens
was van de Romeinen om de land zoekende
Germanen een woonp1aats te geven. We
moeten echter ook weten dat de weerbare
maoneQ tijdens de ve1dtocbten gesneuveld
waren en het gros van die 6000 landverhui-
zers bestond uit vrouweQ eQ kinderen. De
hier wonende Keltische mannen zullen het
zeker als een ervareQ hebben dat niet nadeel
zij Qv nHahn imKorbn waren. De nversmel-
tiQgn  om het maar eens heel Quchter uit te
 en, washier eenvoor dehandliggende

zitten waren dvidelijk sporen van een scherp
voorwerp - waarschijnlijk een mes - te zien.
Waarom de genoemde 2 x 3 beenderen in
een afvaLkuil terecht kwamen, en de andere
beendereQ verbrand werden, is vooralsnog
een raadsel . Kanniba1isme was zeker niet
incidenteel want in al le veertig onderzochte
afvalgroeven werden dergelijke beenderen
o n t d ek t .

   Net al s de Bosnische Serviërs en de
Kosovo-Albanezen van nu, zo waren de
Germaanse Kelten van toen een on eemd
volk. Zij waren Keltisch tegen wil eQ dank
want van huis uit was  et een Teutoonse
Germanenstam. In onze buurt woonden zij
iQ het 1and dat Caesar HBe1gican noemde.

D e eer st e B el gen .
   Toen na de van Napoleon in Wenen val

eeQlangdurigevredesconferentieplaatsvond
(1814-1815),waarbij tussendegourmetische

z aak .
   Inzijnlogboek nDeBelloCr con merkt

Caesar vaker bui eens ironisch op dat de
nievweGermanenvan het hMergelland" (dit
be grip is niet van Caesar) zich Keltisch
gedragen, Keltisch praten en de nbraccatan
dragen. Van dit woord hebben wij het

hapjes door ook nog nieuwe grenzeQ in
West-Europa getrokken werden, werd over
België niet gepraat. Pas in 1830, toen de
ZuidelijkeN erlanden in opstandkwamen
tegen de Hol1andse heerschappij , werd voor
het eerst gesproken over een zelfstandig
Belgjë. Het nieuwe 1and werd door Neder-
land pas in 1839 erkend.

hun landniet uit delucht gegrepeQwant toeQ
   Natuurlijk hebben deBelgendenaamvan

JvliusCaesar rondS6v. Chr . deverova in-
gen van de Gallische gebieden op papier
fixeerde ookvoor onsgebied gebruiktenhij
de naam Belgica en Belgium.

   In de breedte reikte het gebied van de
Noordzeekust bij Calaistot aan deVogezen,

kledingstuk "broekn afgeleid, bij andere
stammen was toenter jd een broek onbe-

nieuwkomerser denadrukopdatzij feitelijk
kend. Toch leggen Germaans-Keltische

GermaneQ zijn. Misschien was het ook de
Germanen bekend dat soQuQ ge Keltische
stammenzichschuldigmaaMenaankanniba-
lisme. Schuldig maken is hier een te
beschu1digeQd woord want uit de talrijke
gevonden bovenarm-, scheen- en dijbenen
met kQaagsporen meent men de conclusie te
mogentrekkendatkannibalisme legaal was.
Op depezenaan de beenderen plaatsenwaar

een afstand van ca. 450 km. een Vanwege
beter overzicht werd het land door keizer
Augustus verdee1d in Belgica prima en
Belgica secuQda. Iemand, die keizer
Augustus relateert aan de H.Kerstnacht met
hetgebeurenin BeWehem, weetoverwehe
tijd we hier praten. Onze voorouders waren
dvsreedsBelgeQtijdensChristus' geboorte.
Er wordt we1 eens beweerd dat onze voor-
ouders tijdens de zogenaamde Grote
Von sverhuiziQgverdrevenwerdeQ, dochin
onze Waren veel meer volkeren omgeviQg
onderwegv66r deRomeinsetijddandaama.
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Abdissenbosch en Schinveld zijn resten van 
zo'n defensief systeem bewaard gebleven. In 
Abdissenbosch spreekt men ook nu nog over 
"Landgraaf'', in het net over de grens 
gelegen Teveren spreekt men over "Römer
wall", terwijl men in Schinveld over 
"Bering" schrijft en spreekt. Dit begrip heeft 
uiteraard niets met vis te maken, maar is een 
schrijffout van het toponiem "Heer-ring". 

Terwijl wij tegenwoordig de taxus in de 
vrije natuur niet of nauwelijks tegenkomen, 
was deze naaldboom ten tijde van de Ebu
ronen zeer bekend. Was het toch de bekende 
Eburonenleider Catuvolcus die met vergif 
van de taxus zelfmoord pleegde. Hadden de 
hier wonende Kelten er dan geen bezwaar 
tegen dat zich hier 6000 vreemde Germanen 
vestigden? 

Laten we voorop stellen dat het een wens 
was van de Romeinen om de land zoekende 
Germanen een woonplaats te geven. We 
moeten echter ook weten dat de weerbare 
mannen tijdens de veldtochten gesneuveld 
waren en het gros van die 6000 landverhui
zers bestond uit vrouwen en kinderen. De 
hier wonende Keltische mannen zullen het 
zeker niet als een nadeel ervaren hebben dat 
zij nu "Hahn im Korb" waren. De "versmel
ting", om het maar eens heel nuchter uit te 
drukken, was hier een voor de hand liggende 
zaak. 

In zijn logboek "De Bello Gallico" merkt 
Caesar vaker dan eens ironisch op dat de 
nieuwe Germanen van het "Mergelland" (dit 
begrip is niet van Caesar) zich Keltisch 
gedragen, Keltisch praten en de "braccata" 
dragen. Van dit woord hebben wij het 
kledingstuk "broek" afgeleid, bij andere 
stammen was toentertijd een broek onbe
kend. Toch leggen Germaans-Keltische 
nieuwkomers er de nadruk op dat zij feitelijk 
Germanen zijn. Misschien was het ook de 
Germanen bekend dat sommige Keltische 
stammen zich schuldig maakten aan kanniba
lisme. Schuldig maken is hier een te 
beschuldigend woord want uit de talrijke 
gevonden bovenarm-, scheen- en dijbenen 
met knaagsporen meent men de conclusie te 
mogen trekken dat kannibalisme legaal was. 
Op plaatsen waar de pezen aan de beenderen 

zitten waren duidelijk sporen van een scherp 
voorwerp - waarschijnlijk een mes - te zien. 
Waarom de genoemde 2 x 3 beenderen in 
een afvalkuil terecht kwamen, en de andere 
beenderen verbrand werden, is vooralsnog 
een raadsel. Kannibalisme was zeker niet 
incidenteel want in alle veertig onderzochte 
afvalgroeven werden dergelijke beenderen 
ontdekt. 

Net als de Bosnische Serviërs en de 
Kosovo-Albanezen van nu, zo waren de 
Germaanse Kelten van toen een ontheemd 
volk. Zij waren Keltisch tegen wil en dank 
want van huis uit was het een Teutoonse 
Germanenstam. In onze buurt woonden zij 
in het land dat Caesar "Belgica" noemde. 

De eerste Belgen. 
Toen na de val van Napoleon in Wenen 

een langdurige vredesconferentie plaats vond 
( 1814-1815), waarbij tussen de gourmetische 
hapjes door ook nog nieuwe grenzen in 
West-Europa getrokken werden, werd over 
België niet gepraat. Pas in 1830, toen de 
Zuidelijke Nederlanden in opstand kwamen 
tegen de Hollandse heerschappij, werd voor 
het eerst gesproken over een zelfstandig 
België. Het nieuwe land werd door Neder
land pas in 1839 erkend. 

Natuurlijk hebben de Belgen de naam van 
hun land niet uit de lucht gegrepen want toen 
Julius Caesar rond 56 v. Chr. de veroverin
gen van de Gallische gebieden op papier 
fixeerde gebruikten hij ook voor ons gebied 
de naam Belgica en Belgium. 

In de breedte reikte het gebied van de 
Noordzeekust bij Calais tot aan de Vogezen, 
een afstand van ca. 450 km. Vanwege een 
beter overzicht werd het land door keizer 
Augustus verdeeld in Belgica prima en 
Belgica secunda. Iemand, die keizer 
Augustus relateert aan de H.Kerstnacht met 
het gebeuren in Bethlehem, weet over welke 
tijd we hier praten. Onze voorouders waren 
dus reeds Belgen tijdens Christus' geboorte. 
Er wordt wel eens beweerd dat onze voor
ouders tijdens de zogenaamde Grote 
Volksverhuizing verdreven werden, doch in 
onze omgeving waren veel meer volkeren 
onderweg vóór de Romeinse tijd dan daarna. 
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De derde t nes, de ultieme Romeinse
grenslijn tussen Bovlogne en Keulen kon
zich immers tot 4O4 handhaven. Tussen
Boulogne en iS die Romaanse- Tongeren
Germaansegrenslijntot opdedagvanheden
taalgrens tussen Walen en Vlamingen
gebleven. Dochook hetgebiedtussen Maas-
tricht en Aken is ten zuiden van de derde
l imeswaarschijQl ij k tot in detieQdeeeuw ro-
maanstalig gebleven. In het boek "Aken-
Vaals, Romaans taa5eilandn door Maurits
Gysse1ing wordt het een en ander uitvoerig
bescbreven. (Handet igen XII , 1958) .
Germaanseh a v]oedenvanuit het noordeQ

Nederlanden werd en van het graafschap
Limburg een hertogdom maakte.

   Maar hoe vetliep het verder met "ons"
Belgen? Bij de tostandkoming van het
BourgondischRijk,waartoewij van1394tot
1482 behoorden, werd alweer eens naar een
eminente naam gezocht. Humanisten uit de
vij ftiendeeeuwgavener devoorbeur aanom
Kare1de Stovte ( 1433-1477) voortaan "Rex
Belgarumn (koning der Belgen) te noemen
enwij nolensvolensonderclanigaandieman
waren. Nog een keer en dat was in 1790
tijdens de zogenaamde Brabsuitse Omwente-

hebben het Waals teruggedrongen; in
Nederland ieS meer dan in België. Vij f
J<i1ometer van ligt Glons in het Tongeren
Romaanstaalgebied, doch tien ki1ometer ten
zuiden van Maastricht liggeQ ay-Nivelle
in het Romaans gebied. Bij een echte Orote
V oU?;verhuizing zou die Gallo-Romaanse
taalgreQs veel meer gestoord zijn.

  Wij behoorden dus tot de eerste Be1gen

ling, i .c. een conflict metkeizer Jozef II van
Oostenrijk - werd de terminologie "Etats
Belgiques Unis" (Verenigde Belgische
StateQ) gebruikt. Het lag dus zeer voor de
hand dat het nieuwe land in 1830 België
genoemd zou worden.

in de tijd van Caesar en Augustus, wij
behoordentot derecente Belgentussen 1830
en 1839 toen Limburg bij Belgiëbehoorde.
Doch dat wij tossendoor ook Be1gen waren
staat in nHet Boek Van België" door Frans
Boenders. In de tij d van Karel de Grote
heerste het Fraokisch Recht, hetgeen
betekendedat Karel 'serfenisover zij n zonen
verdeeld werd. Uiteraard gaf landverdet ig
steeds weer aanleidiQg tot ruzie of erger .
IJotharius, een kleinzoon van Karel , moest
zichtevredenstellenmet een smal gebied dat
indeboekenhetMiddenrijk genoemdwordt.
Soms is er ook sprake van Lotharingen en
tot in de twaalfde eeuw werd in officiële
stukkeQ de naam Belgica gebruikt. Na (lie
tij d maakten zich steeds meer gouwgraven
zich zelfstandig en toen het Land van Rode
in 1137hechteconnectiesmethet graafschap
Limburg aanknoopte werden we                                    n i e t

geregeerd door een graaf maar een door
       Het was immer dehertogvan Neder-h ert og .

Lotharingen die tevens graaf van Limburg
was. Om nu maar meteen hertog- Limburg
dom te noemen is een historisch fouge dat
we wel vaker tegenkomen. Dat mocht alleen
koniQgWillemI toenhij in 1815koningder

A d - U a b 5c a .

   Om bij de derde limes te bl ij ven moeten
wij weer die tijdsprong maken naar de
1egioenen van Julius Caesar. Een legioen
bestond uit 3OOO tot 6̂000 solclaten, waaron-
der 3OOruiters. Op een kwade kwamen dag
Germaanse soldaten over de Rijn in onze
richtingeQCaesar schrij ftdathetzeker 2OOO
ruiters waren. In boeken is deze aanval de
terecht gekomen als de Slag op Aduatuca
(soms ook Atuatuca). ln die plaats bevond
zich niet al1een eeQ groot heerlager van
Caesar, docb bevonden zich ook de
wintervoorraden eQ veel bvitgemaakte
goederen. Niet zelden wordt er over een
goudschat gesproken, i.c. geschreven. Van
Caesar vernemen wij : nDe Germanen zijn
geboren krijgers, geen moeras, geen
oerwoud houdt hen tegen...." Was voor dit
Caesar een excuus dat Aduatuca door de
Germaanse ruiterij onder de voet gelopen
w er d?

   In zijn logboek schreef Caesar vrij
uitvoerig over Aduatuca, maar helaas niet
uitvoerig genoeg, want tegeQwoordig zijn er
27 plaatsen aan de Derde Limes die er
aanspraak op rnakenhetRomeinseAduatuca
te Het veel te ver voeren om alle zijn. zou
plaatsen te Qoemen, laat staan die gebieden
op hun merites te proeven. Maar om de
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De derde limes, de ultieme Romeinse 
grenslijn tussen Boulogne en Keulen kon 
zich immers tot 404 handhaven. Tussen 
Boulogne en Tongeren is die Romaanse
Germaanse grenslijn tot op de dag van heden 
taalgrens tussen Walen en Vlamingen 

· gebleven. Doch ook het gebied tussen Maas
tricht en Aken is ten zuiden van de derde 
limes waarschijnlijk tot in de tiende eeuw ro
maanstalig gebleven. In het boek "Aken
Vaals, Romaans taaleiland" door Maurits 
Gysseling wordt het een en ander uitvoerig 
beschreven. (Handelingen XII, 1958). 
Germaanse taalinvloeden vanuit het noorden 
hebben het Waals teruggedrongen; in 
Nederland iets meer dan in België. Vijf 
kilometer van Tongeren ligt Glons in het 
Romaans taalgebied, doch tien kilometer ten 
zuiden van Maastricht liggen Lanay-Nivelle 
in het Romaans gebied. Bij een èchte Grote 
Volksverhuizing zou die Gallo-Romaanse 
taalgrens veel meer gestoord zijn. 

Wij behoorden dus tot de eerste Belgen 
in de tijd van Caesar en Augustus, - wij 
behoorden tot de recente Belgen tussen 1830 
en 1839 toen Limburg bij België behoorde. 
Doch dat wij tussendoor ook Belgen waren 
staat in "Het Boek Van België" door Frans 
Boenders. In de tijd van Karel de Grote 
heerste het Frankisch Recht, hetgeen 
betekende dat Karel' s erfenis over zijn zonen 
verdeeld werd. Uiteraard gaf landverdeling 
steeds weer aanleiding tot ruzie of erger. 
Lotharius, een kleinzoon van Karel, moest 
zich tevreden stellen met een smal gebied dat 
in de boeken het Middenrijk genoemd wordt. 
Soms is er ook sprake van Lotharingen en 
tot in de twaalfde eeuw werd in officiële 
stukken de naam Belgica gebruikt. Na die 
tijd maakten zich steeds meer gouwgraven 
zich zelfstandig en toen het Land van Rode 
in 1137 hechte connecties met het graafschap 
Limburg aanknoopte werden we niet 
geregeerd door een graaf maar door een 
hertog. Het was immer de hertog van Neder
Lotharingen die tevens graaf van Limburg 
was. Om Limburg nu maar meteen hertog
dom te noemen is een historisch foutje dat 
we wel vaker tegenkomen. Dat mocht alleen 
koning Willem I toen hij in 1815 koning der 

Nederlanden werd en van het graafschap 
Limburg een hertogdom maakte. 

Maar hoe verliep het verder met "ons" 
Belgen? Bij de totstandkoming van het 
Bourgondisch Rijk, waartoe wij van 1394 tot 
1482 behoorden, werd alweer eens naar een 
eminente naam gezocht. Humanisten uit de 
vijftiende eeuw gaven er de voorkeur aan om 
Karel de Stoute (1433-1477) voortaan "Rex 
Belgarum" (koning der Belgen) te noemen 
en wij nolens volens onderdanig aan die man 
waren. Nog één keer - en dat was in 1790 
tijdens de zogenaamde Brabantse Omwente
ling, i.c. een conflict met keizer Jozef Il van 
Oostenrijk - werd de terminologie "Etats 
Belgiques Unis" (Verenigde Belgische 
Staten) gebruikt. Het lag dus zeer voor de 
hand dat het nieuwe land in 1830 België 
genoemd zou worden. 

Ad - Uatuca. 
Om bij de derde limes te blijven moeten 

wij weer die tijdsprong maken naar de 
legioenen van Julius Caesar. Een legioen 
bestond uit 3000 tot 6000 soldaten, waaron
der 300 ruiters. Op een kwade dag kwamen 
Germaanse soldaten over de Rijn in onze 
richting en Caesar schrijft dat het zeker 2000 
ruiters waren. In de boeken is deze aanval 
terecht gekomen als de Slag op Aduatuca 
(soms ook Atuatuca). In die plaats bevond 
zich niet alleen een groot heerlager van 
Caesar, doch bevonden zich ook de 
wintervoorraden en veel buitgemaakte 
goederen. Niet zelden wordt er over een 
goudschat gesproken, i.c. geschreven. Van 
Caesar vernemen wij: "De Germanen zijn 
geboren krijgers, geen moeras, geen 
oerwoud houdt hen tegen .... " Was dit voor 
Caesar een excuus dat Aduatuca door de 
Germaanse ruiterij onder de voet gelopen 
werd? 

In zijn logboek schreef Caesar vrij 
uitvoerig over Aduatuca, maar helaas niet 
uitvoerig genoeg, want tegenwoordig zijn er 
27 plaatsen aan de Derde Limes die er 
aanspraak op maken het Romeinse Aduatuca 
te zijn. Het zou veel te ver voeren om alle 
plaatsen te noemen, laat staan die gebieden 
op hun merites te proeven. Maar om de 



slvier over Aduatuca een beetj e te lichten
laten we nu twee pr iesters aan de beurt.

   Reeds i n 1894 schreef pastoor H .J. Gross
 uit het D uiS e Oster afh over de stam der
 Eburonen die zich ten tij de viui Caesac
 tussen M aas en Rij n gevestigd hadden. De
pastoor sch reef ook over di e ander e stam -
de N er viër s - die in de buur t woonden en er
de voorkevr aan gaven om binnien een
r inggracht tewonen. Benj e op zoek naar het
oude A duatuca b ui moet j e niet allen clie
ringgracht/wal zoeken, maar ook de h dige
plaatsnaam vergelij ken met de plaatsnaam
Aduatuca. Tussen Aken en Bocholtz de ligt
plaats V etschau die door de inwoners niet
V etschau maar nV es chetn genoemd wordt.
Pastoor Gross schreef dat iedereen die de

   A l le respect voor pri esters die hun
 kostbare tij d aan archeologisch onderzoek
 besteden. Zo ook pastoor Spier tsdie in 1953
 het verslag van zij n onderzoek schreef . In
 "De Geschiedenis van St.Geertruid in de
Romeinse tij dn lezen we het volgende^

   "Noch in België, noch in Duitsland l igt
de plek waar op een dag anderhalf legioen
de dood vond. De piaats waar dit gebeurde
isgeen stadmaar een gehucht inLimburgen
heet Honthem, gelegen tussen Margraten en
St.Geer truid, kort bij het A mer ikaanse
oor logskerkhof . Plaatsnamen zoals M oor -
graaf , Bloedgraaf, Bloedbeek etc. getuigen
van een veldslag . H

omgeving van V etschau, Orsbach, V ij len en
Vaalskent meteen weet dat de beschrij ving
van Caesar uitstekend past. De velden waar
de Romeinen foerageerden kunnen haast niet
anders dan tussen Orsbach, Seffent,
Schurzelt en Lemiers gelegen hebben.
Tussen V etschau en Orsbach bevindt zich de
Molterweg (mollen = doodmaken!) afgeleid
van het Germaa se woord nmulon. Opval-
lend is ook dat daar veel Romei nse k eQ
gevondeQwerden. Maar het allerbelangrij kst
is immers dat A duatuca een Keltisch woord
iQ een Romeias gewaad is.

  Zoal shet eeQRomei ns voorzetsel betaamt
m oeten w e tussen A d en U atuca een
 koppeltekenplaatsen. Danbetekenthet nbij ,
 Uatuca, maar we mogen ook schrij ven nbij n
 Vatuca. We merken het al ; het begint erop
 te l ij k en .

   I n zij n boek mam pastoor GToss nu een
 grote sprong naar een Keltische plaats in
 Ierland met de naam HFaithchen, clie als
 HVetschen uitgesproken wordt. Die plaats-
nnnm betekent "Vesting vaa de koning", en
ook het Duitse Vetschet was een vesting van
de Romeinse koning. Het is inderdaad een
logische redener ing van pastoor Gross om
van A d-U atuca via V atuca en F ai thche
tenslotte bij Vetschet en Vetschau tekomen,
maar wie steekt op de nV etscheder ergneen
spade in de grond om iets meer aan de weet
t e k o m e n ?

    Opeen mooie dag in mei in het j aar 1952
  wandelde pastoor Spier ts in de buurt van
  Broisterbasch en Herkenrade en kwam in het
  2,5 km lange keteldal dat hem zekerheid
 verschafte omtrent de aanwezi van  gheid
 A duaCuca eQ de onhei lsplek van de Romei-
 nen. De pastoor vond zelfs een graflheuve1
 waar een deel van de duizenden gesneuvel-
 den hi iQ laatste rustplaats vonden.

    Het zou heel toevall ig zij n als hier een
 A mer ikaans en een Romei as ereveld naast
 eU<aa zouden Zelfs als dit het liggen. geval
 zou zij Q mogen we ni et van een overeen-
 komst spreken, omdat de A mer ikanen vanuit
 onze visie bevr ij ders wareQ, terwij l de
 RomeiQen bezetters waren. Een auteur
 namens V an O ppe schreef ooi t dat Caesar
 een groot geleerde was, dat hij een van de
 grootste gerueen uit zij n tij d was, clat aUes

            . . .

 wat hij oQdernam het stempel droeg van
 geni al itei t ( . . . .)

   V an Oppe had natuurlij k ook kunnen
 schrij ven dat Caesar iQ Rome de tweede
burgeroorlog veroorzaaktemet het motto nde

kwam: hIkkwam, zagenoverwon!n plaatste
teerl ing is geworpen!n Toen hij in Egypte

hij Cleapatra ap de troon, doch vond het
later toch beter om haar mee naar Rome te
nemen. Caesar schorste zij n collega
Pompej us, eenvoorbeeidig staas man, V anaf
dat moment 1ag bill ij l eidshalve een
w[aakactie voor de hand; in het j aar 44
v .Chr . w er d Caesar v er moord .
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sluier over Aduatuca een beetje te lichten 
laten we nu twee priesters aan de beurt. 

Reeds in 1894schreefpastoorH.J. Gross 
uit het Duitse Osterath over de stam der 
Eburonen die zich ten tijde van Caesar 
tussen Maas en Rijn gevestigd hadden. De 
pastoor schreef ook over die andere stam -
de Nerviërs - die in de buurt woonden en er 
de voorkeur aan gaven om binnen een 
ringgracht te wonen. Ben je op zoek naar het 
oude Aduatuca dan moet je niet allen die 
ringgracht/wal zoeken, maar ook de huidige 
plaatsnaam vergelijken met de plaatsnaam 
Aduatuca. Tussen Aken en Bocholtz ligt de 
plaats Vetschau die door de inwoners niet 
Vetschau maar "Vetschet" genoemd wordt. 
Pastoor Gross schreef dat iedereen die de 
omgeving van Vetschau, Orsbach, Vijlen en 
Vaals kent meteen weet dat de beschrijving 
van Caesar uitstekend past. De velden waar 
de Romeinen foerageerden kunnen haast niet 
anders dan tussen Orsbach, Seffent, 
Schurzelt en Lemiers gelegen hebben. 
Tussen Vetschau en Orsbach bevindt zich de 
Molterweg (mollen = doodmaken!) afgeleid 
van het Germaanse woord "mulo". Opval
lend is ook dat daar veel Romeinse kruiken 
gevonden werden. Maar het allerbelangrijkst 
is immers dat Aduatuca een Keltisch woord 
in een Romeins gewaad is. 

Zoals het een Romeins voorzetsel betaamt 
moeten we tussen Ad en Uatuca een 
koppelteken plaatsen. Dan betekent het "bij" 
Uatuca, maar we mogen ook schrijven "bij" 
Vatuca. We merken het al; het begint erop 
te lijken. 

In zijn boek maakt pastoor Gross nu een 
grote sprong naar een Keltische plaats in 
Ierland met de naam "Faithche", die als 
"Vetsche" uitgesproken wordt. Die plaats
naam betekent "Vesting van de koning", en 
ook het Duitse Vetschet was een vesting van 
de Romeinse koning. Het is inderdaad een 
logische redenering van pastoor Gross om 
van Ad-Uatuca via Vatuca en Faithche 
tenslotte bij Vetschet en Vetschau te komen, 
maar wie steekt op de "Vetschederberg" een 
spade in de grond om iets meer aan de weet 
te komen? 

Alle respect voor priesters die hun 
kostbare tijd aan archeologisch onderzoek 
besteden. Zo ook pastoor Spierts die in 1953 
het verslag van zijn onderzoek sc~eef. In 
"De Geschiedenis van St. Geertruid in de 
Romeinse tijd" lezen we het volgende: 

"Noch in België, noch in Duitsland ligt 
de plek waar op één dag anderhalf legioen 
de dood vond. De plaats waar dit gebeurde 
is geen stad maar een gehucht in Limburg en 
heet Honthem, gelegen tussen Margraten en 
St. Geertruid, kort bij het Amerikaanse 
oorlogskerkhof. Plaatsnamen zoals Moor
graaf, Bloedgraaf, Bloedbeek etc. getuigen 
van een veldslag." 

Op een mooie dag in mei in het jaar 1952 
wandelde pastoor Spierts in de buurt van 
Bruisterbosch en Herkenrade en kwam in het 
2,5 km lange keteldal dat hem zekerheid 
verschafte omtrent de aanwezigheid van 
Aduatuca en de onheilsplek van de Romei
nen. De pastoor vond zelfs een grafheuvel 
waar een deel van de duizenden gesneuvel
den hun laatste rustplaats vonden. 

Het zou heel toevallig zijn als hier een 
Amerikaans en een Romeins ereveld naast 
elkaar zouden liggen. Zelfs als dit het geval 
zou zijn mogen we niet van een overeen
komst spreken, omdat de Amerikanen vanuit 
onze visie bevrijders waren, terwijl de 
Romeinen bezetters waren. Een auteur 
namens Van Oppe schreef ooit dat Caesar 
een groot geleerde was, dat hij een van de 
grootste genieën uit zijn tijd was, dat alles 
wat hij ondernam het stempel droeg van 
genialiteit ( .... ) 

Van Oppe had natuurlijk ook kunnen 
schrijven dat · Caesar in Rome de tweede 
burgeroorlog veroorzaakte met het motto "de 
teerling is geworpen!" Toen hij in Egypte 
kwam: "Ik kwam, zag en overwon!" plaatste 
hij Cleopatra op de troon, doch vond het 
later toch beter om haar mee naar Rome te 
nemen. Caesar schorste zijn collega 
Pompejus, een voorbeeldig staatsman. Vanaf 
dat moment lag billijkheidshalve een 
wraakactie voor de band; in het jaar 44 
v.Chr. werd Caesar vermoord. 
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V ah a l i s L i m e s .
   Ten tij de van deWaa1-limes, die ook wel

deTweedeLimesgenoemdwordt, bevonden
wij ons (47 - 258) in een relatief gepacifi -
ceerde zone. T ussen de Romeinse steden
Tongeren en Keulen bevond zich op
ongeveer iedere 22,5 km een castrium, een
castellum of een rustplaats met canabae.
V oor de Romeinen waren 22,5 km een
dagmars en nu vragen wij ons af hoe deze
afstandmaat tot stand komt. V oor het gemak
rekenen wij nu even met het ons bekende
metrieke stelse1. Een enke1e Romeinse pas
mat 75 cm en een dubbele pas 150 cm,
15.OOOdubbelepassen maa1150 cm isgelii k
aan 22,5 km. Dat is ook de afstand tussen

uit 171 die ons mededeelt dat een Bataaf uit
Noviomagi (NijmegeQ aan de Waal) met de
Romeinse namen T i tus F1avius Romanus
ritmeester was bij het eerste ruiterregiment
van F lavius. D e (echte) K el ti sche naam van
deze Gallo-RomeiQ is niet bekend. In het
jaar 105 werd bet Romeinse tiende legioen
vanuit Noviomagi naar Boedapest gede-
tacheerd. Dat legioen bestond voornamelij k
uit Spaanse en Baskische so1daten. De
Romeinse Rij nvloot die tussen X anten en
Straatsburg opereerdebestondvoomamelijk
uit GrieJcse matrozen. Op deze wij ze krij gen
we een indruk van de diverse volkereQ die
tij dens het begin van de j aartelling hier
vrijwi1ligof verp1icht verbleven. Waarschijn-

de Romeinse 1egerplaatsen Mosae Traiectos
(Maastricht) enCortovaliio (Heerlen) . Inhet
boek "Heerlen 2OOOj aar n door M .M .J. Put
staat dat in de Romeinse tij d eeQ landgoed
wel 3OO burgers van eten kon voorzien.
Gaan wij er thans van uit dat tij densde Pax
Romana wel 20.OOO mensen in deze streek
woonden, dan zegteeneenvoudigerekensom
dat er 66 villae rus cae stonden. Met
betrekkingtot debewoningvan die landhui-
zen hebben de diverse auteurs ieder een
andere mening. In "2OOOj aar Heer1enn staat
dat de Romeinen hulp kregen van de
Germaanse grondeigenaren en dat een
landgoed van ca. 2OO ha wel 8OO monden
extra bon voeden. De 25 Zuid-L imburgse
vi l lae koQden 7 .5OO mensen van eten
voorzien ( ....) We lezen echter ook dat
Romeinse ex-legionairs, zogenaamde
veteranen, het land bewerkten en daarbij
hulp kregen van nbarbarenn.

   Het is vrij zeker dat onze Germaans-
Keltische voorouders door de Romeinen
gedwongen werden een handje of meer -
mee te helpen. Het is immers ook bekend
dat de strij dvaardige j ongens uit bezette de
gebieden dienst moesten nemen in het

lijk zouden we versteld staan als we wisten
hoe onze genen-mix tot stand is gekomen....
Een geQen-mix die we ook aantreffen bij
land- en tuinbouw. De boskers of kriek is
van oudsher een inheemse boom, doch de
Romeinen brachten voor hun landgoedereQ
de veel grotere kers uit het zuiden van
Europa mee. De wilde roos of hondsroos
washier bekend, maar om de omgeving van
de viUae op te fleuren - misschien ook om
ieS aan het imago te doen want een auto
hadden ze niet - l iet men gevul de rozensoor-
ten uit Gr iekenland aanvoeren. Door
rozenkruisingen bestonden er in de Middel-
eeuwen al tientallen rozensoorten en fhans
w el l i cht honder den .

(Wordt vervolgd.)

Romeinse leger . Aanvankelij k als hulpsol-
daat wachtdienst verrichten bij de Vahalis-
l imesof aanRijQenDonav. Bij geschiktheid
als 1egionair in een colonia of garnizoens-
plaats, soms een heel stuk van huis. Bij een
castellum in de bvurt van het Duitse
Eichstätt werdeen memorie-steen gevonden
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Vahalis - Limes. 
Ten tijde van de Waal-limes, die ook wel 

de Tweede Limes genoemd wordt, bevonden 
wij ons (47 - 258) in een relatief gepacifi
ceerde zone. Tussen de Romeinse steden 
Tongeren en Keulen bevond zich op 
ongeveer iedere 22,5 km een castrium, een 
castellum of een rustplaats met canabae. 
Voor de Romeinen waren 22,5 km een 
dagmars en nu vragen wij ons af hoe deze 
afstandmaat tot stand komt. Voor het gemak 
rekenen wij nu even met het ons bekende 
metrieke stelsel. Een enkele Romeinse pas 
mat 75 cm en een dubbele pas 150 cm, 
15. 000 dubbele passen maal 150 cm is gelijk 
aan 22,5 km. Dat is ook de afstand tussen 
de Romeinse legerplaatsen Mosae Traiectus 
(Maastricht) en Cortovallio (Heerlen). In het 
boek "Heerlen 2000 jaar" door M.M.J. Put 
staat dat in de Romeinse tijd één landgoed 
wel 300 burgers van eten kon voorzien. 
Gaan wij er thans van uit dat tijdens de Pax 
Romana wel 20.000 mensen in deze streek 
woonden, dan zegt een eenvoudige rekensom 
dat er 66 villae rusticae stonden. Met 
betrekking tot de bewoning van die landhui
zen hebben de diverse auteurs ieder een 
andere mening. In "2000 jaar Heerlen" staat 
dat de Romeinen hulp kregen van de 
Germaanse grondeigenaren en dat een 
landgoed van ca. 200 ha wel 800 monden 
extra kon voeden. De 25 Zuid-Limburgse 
villae konden 7 .500 mensen van eten 
voorzien ( .... ) We lezen echter ook dat 
Romeinse ex-legionairs, zogenaamde 
veteranen, het land bewerkten en daarbij 
hulp kregen van "barbaren". 

Het is vrij zeker dat onze Germaans
Keltische voorouders door de Romeinen 
gedwongen werden een handje - of meer -
mee te helpen. Het is immers ook bekend 
dat de strijdvaardige jongens uit de bezette 
gebieden dienst moesten nemen in het 
Romeinse leger. Aanvankelijk als hulpsol
daat wachtdienst verrichten bij de V ahalis
limes of aan Rijn en Donau. Bij geschiktheid 
als legionair in een colonia of garnizoens
plaats, soms een heel stuk van huis. Bij een 
castellum in de buurt van het Duitse 
Eichstätt werd een memorie-steen gevonden 

uit 171 die ons mededeelt dat een Bataaf uit 
Noviomagi (Nijmegen aan de Waal) met de 

· Romeinse namen Titus Flavius Romanus 
ritmeester was bij het eerste ruiterregiment 
van Flavius. De (echte) Keltische naam van 
deze Gallo-Romein is niet bekend. In het 
jaar 105 werd het Romeinse tiende legioen 
vanuit Noviomagi naar Boedapest gede
tacheerd. Dat legioen bestond voornamelijk 
uit Spaanse en Baskische soldaten. De 
Romeinse Rijnvloot die tussen Xanten en 
Straatsburg opereerde bestond voornamelijk 
uit Griekse matrozen. Op deze wijze krijgen 
we een indruk van de diverse volkeren die 
tijdens het begin van de jaartelling hier 
vrijwillig of verplicht verbleven. Waarschijn
lijk zouden we versteld staan als we wisten 
hoe onze genen-mix tot stand is gekomen .... 
Een genen-mix die we ook aantreffen bij 
land- en tuinbouw. De boskers of kriek is 
van oudsher een inheemse boom, doch de 
Romeinen brachten voor hun landgoederen 
de veel grotere kers uit het zuiden van 
Europa mee. De wilde roos of hondsroos 
was hier bekend, maar om de omgeving van 
de villae op te fleuren - misschien ook om 
iets aan het imago te doen want een auto 
hadden ze niet - liet men gevulde rozensoor
ten uit Griekenland aanvoeren. Door 
rozenkruisingen bestonden er in de Middel
eeuwen al tientallen rozensoorten en thans 
wellicht honderden. 

(Wordt vervolgd.) 



EEN S lM PELV ELDS E PRlEST ER lN A M ERlKA

door drs. Ct ci l e SchuI te-van Wer sch

"Was Frans Joseph Herber ichs de eerste Simpelveiase missionar is?", zo Iuidde de
ondertiteI van h t aitiReI 'Een stuRj e geeslelij Re hoogconj unctuur aan de rand van ons
dorp' door Si eng Schrij vers (AgricolQ) in het maa ummer (l 998J van De Bongard.
Frans Joseph Herberic6 vertrok op 4 ok5ober l 883 naar AmeriRa om, zoals op zij n
bidprentj e slaat 'indenMissionen (rot3zudienen". dl aar hij was niet de eers/e! Al zes
j aar eerder i aseenanderei ongeSimpelvel epriester deoceaanovergesrokenomzich
in de 'Nieuwe WereLd" aan dezieCorg te wij den, nl. Jan ArnoldHubert van Wersch.
DanRzij hel feil dat een cuuital foto's, brieven en docwaenten in hel familiearchief
b niaard zij n gebleven, is sr over hem iers meer beRend *ot nu loe - over Frans iZan
J osep h H er ber ich s.

    Amold, zoals zij n roepnaam li dde,
  werd op 28 september 1852 geboren als
  vierde kiQd van Johannes Josephus
  Hubertus var Wersch, koster en gemeente-
 raadsl id in Simpelveld en A nna M ar ia
 L umey in het ouderlij k hvis tegenover de
 kerk , thans Pastor iestraat 3 . N a hem zouden
 nog vier kinderen volgen. H ij stamde ui t
 een gelovig gezin ; ook zij n oudste broer
 Jacqueswaspr iester en een van zij n zussen,
 El isabeth - die overigens al v66r haar
 zeventiende vej aardag over leed - was
 ingetreden bij de Ur suli nen iQ Breust-
 E ij sden .

    Na het gymnasium op Roldvc en het
 Groot-Seminarie in Roermonddoorlopente
 hebben, werd hij op 1 april 1876 priester
 gewij d. Op 19 april daaropvo1gend droeg
 hij in de parochiekerk van Simpelveld zij Q
 eer ste H . M i s op . H et is niet bekeQd
 w anneer en waarom hij heeft besl oten al s
 missionaris naar Amerika te gaan. Waar-
schij nlij k is hij al tij dens zij n studie in
aanraking gekomen met ber ichten van het
A mer ikaans College in LeuveQdat in 1857
door de Amerikaanse bisschoppen was
opger icht om in Eur opa priesters aan te
wer veQ voor de zielzorg in hun land. D oor
de eQorme toename van de immigratie
halverwege de vor ige eeuw had meQ in de
V erenigde Staten grote behoefte aan
zielzorgers. De weN ingsacties van het

Amer ikaans Col1ege hadden succes; veel
j onge Europese priesters meldden zich aan .
Onder hen was ook A r nold van W ersch & e
zich in LeuveQ voorbereidde op zij n
toekomstige taak .

  O p 13 ok tober 1877 ver b ok A r nold naar
A mer ika waar hij op zondag 28 oktober om
hal f twee 's nachts in N ew Y ork voet aan
w(tl zette. Het A mer ikaa s College in
Leuven kreeg onmiddellij k telegrafi sch
ber icht van zij n behouden aankomst. A l
twee dagen daama werd zij Qfamil ie van di t
 verheugende feit op de hoogte gesteld.

     Nauwelij ksop zee washij , zoalszoveel
 van zij n reisgenoten zeeziek geweest, maar
 dat nbevestigdeslechtsdegoedegezondheid
 van de j onge aposte1", schreef een van de
 pr ofessor en vanui t L euven .

   A mold van W er sch werd benoemd tot
 nassis' Lnt pastor n in Wil limantic (diocees
H artford) , iQ de staat Connecticut aan de
noord-oostkust van de Verenigde Staten.
Zij n pastoor was Florimond De Bruycker ,
een Belg en voormalige vice-rector van het
A mer ikaans CoUege in L euven .

   W il li manb!c, zo'n vij f uur reizen met de
trein verwij derd van New York , was een
drukke plaats. A rnold geeft daarvan in een
brief aan zij Q broer Jacques een levendige
beschr ij v ing :

   nDer Verkehr ist sehr grosz; c1ie Laden,
Stores uQd Shops sind al le in den Händen

1 1

EEN SIMPELVELDSE PRIESTER IN AMERIKA 

door drs. Cécile Schulte-van Wersch 

·was Frans Joseph Herberichs de eerste Simpelveldse missionaris?·. zo luidde de 
ondenitel van het anikel 'Een stukje geestelijke hoogconjunctuur aan de rand van ons 
dorp• door Sjeng Schrijvers (A.gricola) in het maartnummer (1998) van De Bongard. 

Frans Joseph Herberich.s venrok op 4 oktober 1883 naar A.merika om, zoals op zijn 
bidprentje staat •in den Missionen Gou zu dienen·. Maar hij was niet de ee-rste ! A.l zes 
jaar eerder was een andere jonge Simpelveldse priester de oceaan overgestoken om zi.ch 
in de •Nieuwe Wereld• aan de zielzorg te wijden. nl. Jan A.mold Hu.ben van Wersch. 
Dankzij het feit dat een aantal foto ·s. brieven en documenten in het familiearchief 
bewaard zijn gebleven. is er over hem iets meer bekend dan - tot nu toe - over Frans 
Joseph Herberich.s. 

Arnold, zoals zijn roepnaam luidde, 
werd op 28 september 1852 geboren als 
vierde kind van Johannes Josephus 
Hubertus van Wersch, koster en gemeente
raadslid in Simpelveld en Anna Maria 
Lumey in het ouderlijk huis tegenover de 
kerk, thans Pastoriestraat 3. Na hem zouden 
nog vier kinderen volgen. Hij stamde uit 
een gelovig gezin; ook zijn oudste broer 
Jacques was priester en een van zijn zussen, 
Elisabeth - die overigens al vóór haar 
zeventiende verjaardag overleed - was 
ingetreden bij de Ursulinen in Breust
Eijsden. 

Na het gymnasium op Rolduc en het 
Groot-Seminarie in Roermond doorlopen te 
hebben, werd hij op 1 april 1876 priester 
gewijd. Op 19 april daaropvolgend droeg 
hij in de parochiekerk van Simpelveld zijn 
eerste H. Mis op. Het is niet bekend 
wanneer en waarom hij heeft besloten als 
missionaris naar Amerika te gaan. Waar
schijnlijk is hij al tijdens zijn studie in 
aanraking gekomen met berichten van het 
Amerikaans College in Leuven dat in 1857 
door de Amerikaanse bisschoppen was 
opgericht om in Europa priesters aan te 
werven voor de zielzorg in hun land. Door 
de enorme toename van de immigratie 
halverwege de vorige eeuw had men in de 
Verenigde Staten grote behoefte aan 
zielzorgers. De wervingsacties van het 

Amerikaans College hadden succes; veel 
jonge Europese priesters meldden zich aan. 
Onder hen was ook Arnold van Wersch die 
zich in Leuven voorbereidde op zijn 
toekomstige taak. 

Op 13 oktober 1877 vertrok Arnold naar 
Amerika waar hij op zondag 28 oktober om 
half twee 's nachts in New York voet aan 
wal zette. Het Amerikaans College in 
Leuven kreeg onmiddellijk telegrafisch 
bericht van zijn behouden aankomst. Al 
twee dagen daarna werd zijn familie van dit 
verheugende feit op de hoogte gesteld. 

Nauwelijks op zee was hij, zoals zoveel 
van zijn reisgenoten zeeziek geweest, maar 
dat "bevestigde slechts de goede gezondheid 
van de jonge apostel", schreef een van de 
professoren vanuit Leuven. 

· Arnold van Wersch werd benoemd tot 
"assistant pastor" in Willimantic (diocees 
Hartford), in de staat Connecticut aan de 
noord-oostkust van de Verenigde Staten. 
Zijn pastoor was Florimond De Bruycker, 
een Belg en voormalige vice-rector van het 
Amerikaans College in Leuven. 

Willimantic, zo'n vijf uur reizen met de 
trein verwijderd van New York, was een 
drukke plaats. Arnold geeft daarvan in een 
brief aan zijn broer Jacques een levendige 
be~chrijving: 

"Der Verkehr ist sehr grosz; die Laden, 
Stores und Shops sind alle in den Händen 
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der Amerikaner. drinks' betrifft diesesind ungemein teuer,
  Jedes Geschäftshaus het seinen Wagen; eine ordentliche Flasche Wein kostet von

ihre Wahre amHauseund gehtimmer . denkendaszsolchesnichtmitzumtäglichen alles
Bäl3cer Metzger, Grocer alle 1,5 bis 2 $; somit kannst du dir wohl etc. bringen
iQvollemTrab. Dusiehsthieri] eeinPferd Brod gehört. Zu Mittag trinken wir einruhigen Schrittes gehen. grosze GlasBieraberinderRegelbloszeins; mir DieFrachtladungen aber werden durch Ochsen genügt dieses aber auch vollständig,
befordert; sechs Ochsen an einem Wagen, obschon es gewiszi chtlekkervöl genanntoder zwei Pferde und vier Ochsen. Dann werdenk k n . Abends dasganzeJahr TheestehtjederOrthiermehr aufsichselbst; du was hier allgemein Sitte, so sehr dasz das
bravchstNich8auswär- Wort 'Supper' fast nietig kaufen zu gehen. 9ebraucht wird, esHier in Wil1imantic heiszt immer. 'after
z.g. so vie] i, tea"" ist grade:    Ar e] sdedi    wa aOldoka eWer h
 dUChm c;qaC?ennur f    ;ech:ge men9ebiedte- 3;lT

   OokoverdeAmeri-   Daarover was hij in

veldse kaanse ilS iPi   cht a 5g w mpng   * - bl  di;   i.L       geg ndd gHeJnn]tad ]]) nen" wiUenwerken, net
    Die Nahrung be- als zijn vriend Joseph

steht hauptsächlich in T Nicolaye.
Fleisch, oderbeef-st 'tlJ d    ! -t .-;-;i e  set/DTt  s u omH ge
nebenbei bemerkt nur was   vaak priester                                 l

immer eine Sorte Flei- onderbarre omstandig-sch, eine Portion, bei heden op het eilandFesflichkeitenist solche Rrv J.ARN.H vl H wERscH. vancouver hoi]rn  - . '. ̂   '. alsmissiona Turkey, - Kartoffe]Q riswerkzaam. Kennelijkund pie; Gemüse ist lokte het avontuurlsehr selten. Fleisch gibt Maar al gauwvoelde drnold van  ersch.
es in Ueberflusz, die in  illinuzntic uitgc- hij zich op de hem Rcrinneringsprcnlje,oysterssindausgezeich- deeldbij gelegenheidvai  ijn overtijdcn. toegewezen plaats tochQet und sehr thuis: billig;selbst die Arbeiter-Klasse Sie in   Willimanticbevaltmij goed;hetiseene geQiesztvollemMasze. schoone plaats, beerlijbe kerk en goed SuppegehörtnichtQothwen-;iigerWeisezumMittagmahl, volk", schreefhij aan een vriend. woh1 aberpiewovon das TUrt' De "heer1ijke kerkn, in Simpelvelder 'geblaarde Qeo-gotischedie beste Uebersetzung ist. Es gibtjedoch Stijl, was in 1873 - 74 door pastoor De
dieser Unterschied' bei uns sind diese Bruycker gebouwd ter vervanging van eenTurten mit 'Schelei' oder etc. veel kleiner gebouw. Enkele jaren later Apfelspeise
angefüllt, hier mit getrockneten Beeren, kwam er ook nog een nievw klooster,gehacktem Fleisch und ich weisz nicht wie bestemd voor de Zusters van Tilburg, dievieleandereIngredieQzenhineingeschmug- o.a. het onderwijs verzorgden.geltwerden; es ist aber ein sehr nahrhaftes AMOldtrofdaarduseenhele Nederland-und geschmackvolles Essen. Was 'the se nkolonie" aan. Zijntaak alskapelaanin

                      C,ei 7 -̂l '  -   !   l "arCh'e:. %e5                                Sep¡y L  T. l 8: 7
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der Amerikaner. 
Jedes Geschäftshaus het seinen Wagen; 

Bäkker Metzger, Grocer etc. bringen alle 
ihre Wahre am Hause und alles geht immer · 
in vollem Trab. Du siehst hier nie ein Pferd 
ruhigen Schrittes gehen. Die grosze 
Frachtladungen aber werden durch Ochsen 
befördert; sechs Ochsen an einem Wagen, 
oder zwei Pferde und vier Ochsen. Dann 
steht jeder Ort hier mehr auf sich selbst; du 
brauchst Nichts auswär-
tig kaufen zu gehen. 
Hier in Willimantic 
z.B. ist grade so viel 
Auswahl in jedem 
Handels-Artikel als du 
es auch in Aachen nur 
finden möchtest." 

Ook over de Ameri
kaanse eetgewoontes 
licht hij zijn Simpel
veldse familie uitvoerig 
in: 

"Die Nahrung be
steht hauptsächlich in 
Fleisch, - roast-beef 
oder beef-steak, und 
nebenbei bemerkt nur 
immer eine Sorte Flei-

drinks' betrifft diese sind ungemein teuer; 
eine ordentliche Flasche Wein kostet von 
1,5 bis 2 $; somit kannst du dir wohl 
denken dasz solches nicht mit zum täglichen 
Brod gehört. Zu Mittag trinken wir ein 
Glas Bier aber in der Regel blosz eins; mir 
genügt dieses aber auch vollständig, 
obschon es gewisz nicht lekker völ genannt 
werden kann. Abends das ganze Jahr Thee 
was hier allgemein Sitte, so sehr dasz das 

Wort 'Supper' fast nie 
gebraucht wird, es 
heiszt immer: 'after 
tea'." 

Arnold van Wersch 
was dan ook niet in een 
"echt" missiegebied te
rechtgekomen. 

Daarover was hij in 
het begin enigszins te
leurgesteld. Hij had 
liever "onder de India
nen" willen werken, net 
als zijn vriend Joseph 
Nicolaye. 

sch, eine Portion, bei 
Festlichkeiten ist solche 
Turkey, - Kartoffeln 
und pie; Gemüse ist 

Rtv.J .ARN.H.v •• WER5CH . 

Deze uit Hol
set/V aais afkomstige 
priester was - vaak 
onder barre omstandig
heden - op het eiland 
Vancouver als missiona
ris werkz.aam. Kennelijk 
lokte het avontuur! 

sehr selten. Fleisch gibt 
es in Ueberflusz, die 
oysters sind ausgezeich
net und sehr billig; 

Arnold van Wersch. Maar al gauw voelde 
Herinneringsprentje, in Willimantic uitge- hij zich op de hem 
deeld bij gelegenheid van zijn overlijtkn. toegewezen plaats toch 

thuis: 
selbst die Arbeiter-Klasse genieszt sie in 
vollem Masze. Suppe gehörtnichtnothwen
diger Weise zum Mittagmahl, wohl aber pie 
wovon das Simpelvelder 'geblaarde Turt' 
die beste Uebersetzung ist. Es gibt jedoch 
dieser Unterschied: bei uns sind diese 
Turten mit 'Schelei' oder Apfelspeise etc. 
angefüllt, hier mit getrockneten Beeren, 
gehacktem Fleisch und ich weisz nicht wie 
viele andere Ingredienzen hineingeschmug
gelt werden; es ist aber ein sehr nahrhaftes 
und geschmackvolles Essen. Was 'the 

"Willimantic bevalt mij goed; het is eene 
schoone plaats, heerlijke kerk en goed 
volk", schreef hij aan een vriend. 

De "heerlijke kerk", in neo-gotische 
stijl, was in 1873 - 74 door pastoor De 
Bruycker gebouwd ter vervanging van een 
veel kleiner gebouw. Enkele jaren later 
kwam er ook nog een nieuw klooster, 
bestemd voor de Zusters van Tilburg, die 
o.a. het onderwijs verzorgden. 

Arnold trof daar dus een hele Nederland
se "kolonie" aan. Zijn taak als kapelaan in 
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Boven: De in 1873 - 74 gebo'IIWde kert van Willimantic mei rechtsboven de school met de o,ule 
kert en daaronder het klooster. Rechts naast de ke,t de pastorie. 

Beneden: Het in Simpelveld uitgegeven bidprentje van Arnold van Wersch. 

-~erusl ~ofcp~ ! 

,. ~nm f r.onmmt JnbtnltttJ . 
an ben 

~odJt~rroürbigrn i!jerrn 

_ 4'0~. !rnolb f n&-:: jan 9ersc~, 
.'.l\poflolifdJ.en ~iflio11iit' 

• im ttorba11itrikC1uifdJt1t .$tante QJ;o1111edic11t. 

. ticborru·· S impclulb (Uicbrrliinbif.dJe J)ro11int 
~imbnrg; lliörtfr tlocrmonb) btn !8. · Scptrmbtr 1852. 
jllodjtc fcin p~ilologifd)ci, n11b t~cologifd)rn Stnbirn itt 
btm 1!11abc11fcmi11ar 11.on ~olbu,, m brm J)ritllcrfcminar 
uo11 Notrmonb nnb im 11.tncrikantfdJtn QJ:ollcgium· uon 
-ll:ötutn. · !!Jon 4!:nropa obgcreifl im ®fltobrr bre .ÎàlJrte 
is;;, fta,;b er ru l:llillimantic · iu €.on11rtfü11t ben 
18 . .ffliit'f 1888, hr .t'olgc tinto hJpqäftri ;l;irbmi, ba~ tr 
Pdj bn~dJ ~flidJtt.rrdrn tlr!'nhtnbtfadJ: f~!l<1ogr11 qaltt. · 

.ffltt bttfcn1 111119111 tJncp:rr tunrbtiem eblu·-ICcbtu ttt· 
q!irab! .gdragen, Seinen ~trnf f1lln prir~erlidJen .Stanbe 
Dtrb•nide __ er ftincm in btr .îu9rnb···gcfii~rtcn froinmt1t· 
-ICtbtr(•tuanbct-;. . ftin .'Apoflolat frhttr · cifr1grn l!Jorbrrd-

·
iang_af .l>lie !Jij. tllt~tn; fcine fun,ntidJ• ·tllirflf•mheit 
lier ®pf~n,Wlgkrit, 111it 111el!!t•~ n l!Jatulalll>, il}etinatlJ. 
. Jllntt.cr anb 4liefdJtulllrr Dtt:!~tl!i nm jcnfrit• be•_ Uldt
mttrts, ,,wo bic ·et:nte fo ··gi;p , brr S.dJtlittcr abcr To 
n,cn)s• . l\nb" (i\!attlJ. 9·,.,37),; crlt11 für ·QJ:l}ri~nm fit 
11rwm1rcn.. ,,tllie auegt1.1:tm11_, rt mö[ett bit SdJntte bt11 
tifrigr.n •1rr1011iiu, brii\JÏie ·fro4e ~otfdjaft 11nb ben 
.frftbtn Dtflliinbjgtt, Jlf!Ornn ftfn.!" (111.öJn. JÓ, 15), btnn 
llt.i btr ~e1uerllu11llc ltin~anfl~tit rrgriff ftint gatqe 
.- .. '! ·, · -._: ,_ ·. . . '. ·~.:"'"-.~( · . . 

tlirnicinbc tin nnmtnloftr .SdJn1rr1; uitlr fcintr lilf•rr~ 
angc~ärincn 1DidJt11 nid)t mr~r uon fcinrm ilranhtnlagrr: 
a11bcrc ~riltrtt nnttr tinnnbrr lllll hit e~rt, ben 11:tibt~
btn pjlcgcn 111 biirfm; bic ilirdJt . .abtr uon Willimantt, 
111urbc nid)t mclJr !ter uon bcn Wc~e,11~11 nnb ,i)'Jc~cnbcn,· 
bic ,btm i:ji111n1cl glcldJfRm 6cn,•ltioiCritljun :n1olltc11,._ bamlt 
er i~nrn bodJ .bas hoftborr.· itcbcn'l~rtl trc11cn .btdt11-
~irtc11 tr~altc. Sit 111nrbtn 11idjt rr~ärt: bcnn btr fcclcn
cifrigc Pritltcr 1u,1r rtif fdr beu i!Jimmd; nnb "obgltl.dJ 
ftiil111ollmbtt, ~attc er uitlr 7a~rc crrtid)t" (tlltie~. ,, 13). 
tlnb brr licbr (öott, brr fogor l>cn iit ftlntnt lla11m1 tlC· 
rtid)tm ê!J;r1111ll Ulaf(cn in _bic tllan_gfdJalc felncr ~ann
·~rqigl:eit lrgt, 111lrb 1~111 ba• rrtpurrr. Crftr brr Gi:rc11m1ng 
11nb boe norlJ gr öf1rre frinu . i.11 brr Qrrfiillu11g brr ~crnf•·. 
p1lld1t ~i11gt9rbcnr11 ltrbr111 ~ij[1rr. •11rrd111r11, ale bit 
o.loncidJP:•n lli:lJatr!! ti!••r i•!1r~langc11, . rn~11111_0Uc11" llt~á
t19~cit. ila1111 ce fur rmc dJt1ltl1dJt ~h1tttr, fiir gln11b1gt 
fitfdjwifter, för 'cincn pritlltrlidJc11~rnber, fotuit ~ · 
bie JlfRrrgèmrinbc ttlillimantic 1111b I ttll clfrigcn_ .S~~ 
. foróer thttn tt0f1Dollrrrn 6tba11hr11 gr rn ! G!Jrillenpjb._ 
da: bltibt rs immer, fiir brn . tlrr~.orbtnca rn lldc• 
b4nttt bcr .1llbarm1Jcr1igc ilJtn balbigf( trfdrllcffe ben Ort 
btr ~rfrifrlJung, bie .Cidjtu unb bca .fti.rbcn•~ 

R. L P.l 

Jtigc, o Oli.ott, ~tin 6r~iir 1u 11nrrrm firbrtc, 1110~ 

b1mlJ tuir llciu,c tlar111~rqigkrit i11 lltmut~ •n1lt~c11, 
lln wolltlt bic .Srtlt llrints .frommcn· llitllrr• '91Jau 
)raolll fubtrt, tutldJt tlu CIH nnfcrtr 4!lttte obbernfrn, 

·'" in ba• ~anb bce ,llritbm• n11b lits· (idJtre uerfctrrn,. 
nab bitftlbt lltinrn :AuatnuiilJltrn 1iigcfcUc11, bard) Jtfunt 
ft~riflnm, 1111frr11 i!}rrrn. .l.n1t11 • 

ltrud ••11 :). fEtndct1 ill S•tllffl. 
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                                              ( '  i4

'i Bclo; or6od , dmcD.bhmcmgTkl4bcncdiction Pr 
                  E r cl u . . r h r. ' i ^

-r (
l li

r

t

t,

          +
I l  p̂ I O V S B P H E l 1B B d R CE

  o,  rnot[t b an  erach,
                                        J
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, Ordained Qriest Aprrl tsti t877..
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Aandenken aan de eerste H.Mis in Simpelveld. 

Bidprentje van Arnold van Wersch. uitgegeven in Willimantic. 



W i l l i m an  c z al d a n o o k n i e t v e e l an d er s

zij n geweest al s in N eder1and. D e dag
begon met het lezen v an de m is; hij gaf
(el ke dag !) gods<1i enstl es, ook aan volw as-
senen ; hij ber ei dde k inder en v oor op de
Eer ste Communie, hoorde biecbt , ging veel
op zi ek enbezoek en studeer de . V erder
corr espondeer de hij veel , ui ter aard met zij n
f ami l i e , m aar ook m et v r ienden eQ n!et u i t
N eder l and en België an<omst ige pr iesters,
deels bekenden u it het A mer ikaans Col l ege :

   "In de nabur ige plaatsen [zij n] vele
H oll andsche pr iester s en w ij bezoeken ons
dik wij l s. n

   Er i s ook tij d voor ontspanning : hij
geni et van een voorstel l ing van het Cir cus
Bam um & Bai ley met "the greatest show on
earth n en maak t eeQ ui tstapj e naar de
ber oemde N iagara-w ater val .

   H ij w er d in W i l l imantic begraven eQ
zowel daar al s in Si mpe1veld werden
bidprengesuitgegeveQ. In W il l imantic werd
boveQdi en een port ret van A m old al s
her in ner ing aan de parochi anen v i tgedeel d .

   I n hetzelf dej aar , zo )n zeven maanden na
het ov er l ij den v an A r nol d v an W er sch ,
v er brok F r ans Joseph H erber i chs naar
A m er i k a .

   E n ook hij bl ij k t zich op het A m er ik aans
Col l ege in L euven v oorber eid te hebben op
zij n taak ! Z ij n naam komt namel ij k evenal s
die v an A m old en ve1e ander en v oor op een
Lij st van studentea aan di t College. Op deze
lij st staat achter de naam de bestemming iQ
A mer ika ver meld; voor F r ans Joseph
H er b er i ch s i s d at L e av en w or th i n K an sa s .

Of beide missionar issen el kaar al s j ongeQs

   Z iekenbezoek zal hem ui tei ndel ij k fataal
w or den . O p 18 maart 1883 ov er l eed A m o1d
van W er sch , sl echS 30 j aar oud, aan de
gevolgen van ty feuze koor ts di e hij daarbij
had opge1opeQ. H ij was de vierde i n een
week . D e schok over zij n vroege dood was
al gem een .

i n Simpelveld hebben gekeQd, of later
( schri ftel ij k ) coQtact met ell a hebben
gehad, w eet ik ni et , maar onwaar schij nl ij k
i s h e t n i e t .

B R O N N E N

1 . F am i l i ear ch i e f V an W er sch

2. Mij n vader heeft over A rnold van Wersch een biografie geschreven.
Zie hiervoor : M .L .H . van W er sch, Op zoeR naar cZe voor va ren. A m old van W ersch .
Uitgave: M .L .H . van Wersch en H .N .J.J. van Wersch, Simpelveld 1989.
De bibliotheek van HeemkuQdevereniging nDe Bongardh bezit hiervan eeQexemplaar .

1 S

Willimantic zal dan ook niet veel anders 
zijn geweest als in Nederland. De dag 
begon met het lezen van de mis; hij gaf 
(elke dag!) godsdienstles, ook aan volwas
senen; hij bereidde kinderen voor op de 
Eerste Communie, hoorde biecht, ging veel 
op ziekenbezoek en studeerde. Verder 
correspondeerde hij veel, uiteraard met zijn 
familie, maar ook met vrienden en Jllet uit 
Nederland en België afkomstige priesters, 
deels bekenden uit het Amerikaans College: 

"In de naburige plaatsen [zijn] vele 
Hollandsche priesters en wij bezoeken ons 
dikwijls. n 

Er is ook tijd voor ontspanning: hij 
geniet van een voorstelling van het Circus 
Barnum & Bailey met "the greatest show on 
earth" en maakt een uitstapje naar de 
beroemde Niagara-waterval. 

Ziekenbezoek zal hem uiteindelijk fataal 
worden. Op 18 maart 1883 overleed Arnold 
van Wersch, slechts 30 jaar oud, aan de 
gevolgen van tyfeuze koorts die hij daarbij 
had opgelopen. Hij was de vierde in één 
week. De schok over zijn vroege dood was 
algemeen. 

BRONNEN 

1. Familiearchief Van Wersch. 

Hij werd in Wi11irnantic begraven en 
zowel daar als in Simpelveld werden 
bidprentjes uitgegeven. In Willimantic werd 
bovendien een portret van Arnold als 
herinnering aan de parochianen uitgedeeld. 

In hetzelfde jaar, zo'n zeven maanden na 
het overlijden van Arnold van Wersch, 
vertrok Frans Joseph Herberichs naar 
Amerika. 

En ook hij blijkt zich op het Amerikaans 
College in Leuven voorbereid te hebben op 
zijn taak! Zijn naam komt namelijk evenals 
die van Arnold en vele anderen voor op een 
lijst van studenten aan dit College. Op deze 
lijst staat achter de naam de bestemming in 
Amerika vermeld; voor Frans Joseph 
Herberichs is dat Leavenworth in Kansas. 
Of beide missionarissen elkaar als jongens 
in Simpelveld hebben gekend, of later 
(schriftelijk) contact met elkaar hebben 
gehad, weet ik niet, maar onwaarschijnlijk 
is het niet. 

2. Mijn vader heeft over Arnold van Wersch een biografie geschreven. 
Zie hiervoor: M.L.H. van Wersch, Op zoek naar de voorvaderen. Arnold van Wersch. 
Uitgave: M.L.H. van Wersch en H.N.J.J. van Wersch, Simpelveld 1989. 
De bibliotheek van Heernkundevereniging "De Bongard" bezit hiervan een exemplaar. 
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DE OORLOGSSLA CHVOFFERS V A N BOCHOLTZ EN SlMf ELV ELD

d o o r l K . H . 9 I i n Re r s .

Onze gemeente teIt meer oorlogssIaclao ers dan vermeId op het monument aan het
Oranj eptein en depI i tte in het voormalig gemeentehuis "Op de Boor " te Bocholfr.
In de afgelopen vÏf3igjwr is in vete boeRen en gedenRschriften aandachl geschonRen aan de venetsfrijders. Maar ooR zij die door een 6ombardement bij verplich/e
tewerRstelIing in DuitsEu  -, door granaatwur, of een militair voertuig omRwamen
di enen in onze her inner ing l e bl ij ven voor tl even .
Vandaar - in af abetische volgorde - de oorIogssEachfo$ ers uit onze gemeente.

A N DRI OL O, vader eQ zoon, getroffen bij
granaatinslag in hun woniQg iQ de Kloo-
ster rtraat te Simpelveld, in de nacht van 17
op 18 september 1944 .
A ndr iol o, Huber tus J. , oud 75 j aar ge-
huw d m et N otten M .C .
A ndriol o , Johan J.H ., oud 35 j aar , ge-
huwd met H ol lands M .M ., v an beroep tim-

COl VRAAD S, U AT HI F U , (M .J .) u i t Bo-
choltz, oud 16 j aar . Op 27 februari 1945
tij dens zij n werk op het veld aan de Duitse
kant bij Lemiers dodelij k getroffen door
een verdwaalde kogel van de (Nederlandse)
grensbewaking. Door Amerikaansemilitai-
ren overgebracht naar Nederland.

m e r m a n .

BI SSCH OF F , SJE N G , (J.M .W .) , onge-
huwd, van beroep molenaar , gearresteerd
21 j uli 1944 bij de zgn. nK]ap van Wit_
temn, overleden in het concentratiekamp
Buchenwa1d op 23 april 1945, oud 22 j aar.

DA Ul Z ElVBERG, JOEP, (J.) , uit Bocholtz ,
gehvwd met Possen M.A . Werkte op kan-
toor i n Heerlen. V erpl icht tewerkgesteld in
Duitsland en over leden te Hambur g op 16
december 1944 , oud 28 j aar .

B O UR , ED M OlVD, (E .H .L .) ,                               dodel ij k

getroffendoor granaatvuur opwoensdag 11
oktober 1944 in de Schoolstraat te Bo-
choltz, oud 37 j aar , van beroep mij nbe-
ambte en gehuwd met Lefarth A .J.

GROOTFN, WrEL , (W .) uit Bocholtz, on-
gehuwd, van beroep bankwerker . Gearre-
steerd op 10 mei 1944 op het station in
A ken bij het opvangen van gevluchte stu-
denten. Gefusilleerd op 5 september 1944
in het concentratiekamp V ught, oud 26
j aar ^

COElVFN, SJENG, (J.H .) , ongehuwd, van
beroep drukker, gearresteerd op nDolle
Dinsdag" 5 september 1944 te Ulestraten,
gefusilleerd op de Cauberg te Valkenburg
in de Qacht van 5 op 6 september 1944,
ovd 29 j aar, samen met zijn vriend in het
verzet: Joep Francotte, oud 23 j aar uit
V aal s .

 RS, H UUB, (H .J.D .) , ongehuwd,
student  de T .H . i n Delft , werkte in de
groothandel inkolonialewaren van ziJn ou-
ders in Simpelveld. Gearresteerd op 21juli
1944 bij de zgn. nK]ap van Wittem", over-
leden op 28 of 29 december 1944 iQ het
concentratiekamp Sachsenhausen-Oraniën-
burg in DuiSland, oud 23 j aar .

COl J l TE, JOSEPH , (J.) gehuwd, wacht-
meester bij de Rij kspolitie te Simpelveld,
was Engelandvaarder, doar verraad gear-
resteerd in augustus 1943. Gefusilleerd op
25januari 1944 iQNijmegen, oud 22jaar.

HAMERS, JACOB, (J.) uit Bocholtz, Zand-
berg, Verplicht tewerkgesteld iQDuitsland
als mijnwerker. Kwamaldaar in een straf-
kamp terecht en na vele omzwervingen en
een onderduikadres in Steyl (bij Tegelen)
in maar t '45 terug. V anwege uitputting en
ziekteopgenomeninhetverpleegtehuisvan
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DE OORLOGSSLACHTOFFERS VAN BOCHOLTZ EN SIMPELVELD 

door M.H. Klinkers. 

Onze gemeente telt meer oorlogsslachtoffers dan venneld op het monument aan het 
Oranjeplein en de plaquette in het voormalig gemeentehuis ·op de Boor· te Bocholtz. 
In de afgelopen vijftig jaar is in vele boeken en gedenkschriften aandacht geschonken 
aan de verzetstrijders. Maar ook zij die door een bombardement - bij verplichte 
tewerkstelling in Duitsland-, door granaatvuur, of een militair voertuig omkwamen 
dienen in onze herinnering te blijven voortleven. 
Vandaar - in alfabetische volgorde - de oorlogsslachtoffers uit onze gemeente. 

ANDRIOLO, vader en zoon, getroffen bij 
granaatinslag in hun woning in de Kloo
sterstraat te Simpelveld, in de nacht van 17 
op 18 september 1944. 
Andriolo, Hubertus J., oud 75 jaar ge
huwd met Notten M.C. 
Andriolo, Johan J.H., oud 35 jaar, ge
huwd met Hollands M.M., van beroep tim
merman. 

BISSCHOFF, SJENG, (J.M.W.), onge
huwd, van beroep molenaar, gearresteerd 
21 juli 1944 bij de zgn. "Klap van Wit
tem", overleden in het concentratiekamp 
Buchenwald op 23 april 1945, oud 22 jaar. 

BOUR, EDMOND, (E.H.L.), dodelijk 
getroffen door granaatvuur op woensdag 11 
oktober 1944 in de Schoolstraat te Bo
choltz, oud 37 jaar, van beroep mijnbe
ambte en gehuwd met Lefarth A.I. 

COENEN, SJENG, (J.H.), ongehuwd, van 
beroep drukker, gearresteerd op "Dolle 
Dinsdag" 5 september 1944 te Ulestraten, 
gefusilleerd op de Cauberg te Valkenburg 
in de nacht van 5 op 6 september 1944, 
oud 29 jaar, samen met zijn vriend in het 
verzet: Joep Francotte, oud 23 jaar uit 
Vaals. 

COLLEIJE, JOSEPH, (J.) gehuwd, wacht
meester bij de Rijkspolitie te Simpelveld, 
was Engelandvaarder, door verraad gear
resteerd in augustus 1943. Gefusilleerd op 
25 januari 1944 in Nijmegen, oud 22 jaar. 

CONRAADS, MAmIEU, (M.I.) uit Bo
choltz, oud 16 jaar. Op 27 februari 1945 
tijdens zijn werk op het veld aan de Duitse 
kant bij Lemiers dodelijk getroffen door 
een verdwaalde kogel van de (Nederlandse) 
grensbewaking. Door Amerikaanse militai
ren overgebracht naar Nederland. 

DAU1ZENBERG,JOEP, (J.), uitBocholtz, 
gehuwd met Possen M.A. Werkte op kan
toor in Heerlen. Verplicht tewerkgesteld in 
Duitsland en overleden te Hamburg op 16 
december 1944, oud 28 jaar. 

GROOTEN, WIEL, (W.) uit Bocholtz, on
gehuwd, van beroep bankwerker. Gearre
steerd op 10 mei 1944 op het station in 
Aken bij het opvangen van gevluchte stu
denten. Gefusilleerd op 5 september 1944 
in het concentratiekamp Vught, oud 26 
jaar. 

HAMERS, HUUB, (H.J.D.), ongehuwd, 
student aan de T.H. in Delft, werkte in de 
groothandel in koloniale waren van zijn ou
ders in Simpelveld. Gearresteerd op 21 juli 
1944 bij de zgn. "Klap van Wittem", over
leden op 28 of 29 december 1944 in het 
concentratiekamp Sachsenhausen-Oraniën
burg in Duitsland, oud 23 jaar. 

HAMERS, JACOB, (J.) uitBocholtz, Zand
berg. Verplicht tewerkgesteld in Duitsland 
als mijnwerker. Kwam aldaar in een straf
kamp terecht en na vele omzwervingen en 
een onderduikadres in Steyl (bij Tegelen) 
in maart '45 terug. Vanwege uitputting en 
ziekte opgenomen in het verpleegtehuis van 
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J w s t MgRlg t JOZf F t REMI; mS
   Bid v oor de eial  v an pal iger

Jezus   t   t
       B ; d v o o r d e

F R A N S JO SE PH HE N SSE N
                  'e c h tg e n o o t v a n

               K N N Y S H M E T Z
r en e g eb or en te Simpelv e l d den 1l D ecember I 9l 8,
al daar op noodlottiSe ovÜze om het l evea is gekomen

  n S A u g ustua l 94  , v oo r  ie n v a a h e t H . O l i e ee l .

 HUBERT JO ZEF
       W e d u w n a u v a a

     A H N A M A R lA PO SSEN ^
        E ch tg s n o o t v a n

    M A RlA C H Rl Sr l N A N O  E N
g e b o r e 4 ts W i j l r e l 9 M a a r t l 8 Be

  lozef t cRemi  i
r i e l v a a z al ig e r

   A NDRlO l O

              e 4

] i HAN ]OZEF HUBERT                  A N D R lO LO
     E c h tg e n o o t  

M A RlA M A G D A U H A   H O l U N D S
  o ntzettend i8 d8 tij d , o aari a ont8ll; ai e j onga men-

ach en . p lotee l iPg   hun k r ach l ig l ev e4 r oele 4 we g-
v l oe i a d u i t g .o ote b l oe d i g e tioon d e n .

  z oo v8r ging het ook dezen dierbar8n Et geatozv ene .
H l k e e r d e bij al s sol c1aat b e h ou de n te r ug u i t d en
v er ach r iW e l ij k e n str ij d v o or v or atin e n y ad er lan d ,
n og v oor d e v r e de e r w & i , w er d h ij on v er w ach te
en op d e m eest tt ag ische w ij ze u i t h e t l even  eg -
g er uk t. m aar ter wij l zij n l ichaam d ood b loedde   op
a a r d a . g i a g eÜn z ie l d e n v r e d e in v an 't h e m e h ch
v a d e r l a n d .

uw raadabesluitenl O God, hoe onb pelÜk en onnaspeurlijk zÜn  
  Bui e4 w s echtsr hs t hoofd i n neder ige onder -

w e r p u i g e n i P d a v a9ts o v e r ru i a in g d at G o d a ll e i 
te n g o e d e te i d t v o o r d i e H e m o p r e ch t t i e f b e b b e n .

  Bests F r ans, d is r b aar i aar t g ij oDs al len . Ŵ ii Êu l.

zal iD eere blÜven. Tot weersiens hemamaa f len V niet ve r astsn in het gebed.  Vw aan snke4

   g e b o r e n te M e ch e l e n  l 8 Se p t em b e r l 90 9 .

en aamen uit het leven weggetukt. tengevolOe i .  beiden lid r  deH. Familie
v an r u w oo r l o  sg e w e l d . d e 4 l 8 Se p te m b e r l 9« .  6 -

  . .n b e n d e V e r r i j Ea n ie e n h e t L e v s 4 : w i s i P
gelooft   l even . ook &l ie hij ge ot v en.u

  D i t Woor d r aa d e n M e e ste t  j o n e tot t r o o at b

i si rr en 4 j m s nsB en v an nedsr iO, di ep pel oof , dat
dit PaB ech aEstervea.V ader  Goon toch. beiden

r i ah op e nb aar d 8 i Q n ed er ig t leb e 4 9 4 v e r & oten
arbeid e4 B vartrouwen op d en Heer .  oot

  Z o o # ar e n ai j g e k om e n , d e v ad e r aa a d e 4 v oo r .
av on d v a  z ij n g ou d en h u w el Ï k efe eat. d e r oon
n oa M and s op d sn d r amp el   r ij n h uw s li j l ta-
a e luk . b l ij v er l an g en d n aar n j 4 ee r ste v ad er sch ap .

  Be i d en n a r e4 v ol v r eu pd e ov er hu4 b s v r ii d ing
i  t d e U a u w 9 n v a n h e t 4 a ci m o n ste r . to e 4 G o d
p l o tse ]i 4 g h u n l s v e n o p e i Pc h te a la o f  e r v oo r d e n
k om a ad en v red e . Sam en in h et ls v en . p i4 g eQ t̂ ij
sam m e n d e n d o o d i n . o n v e r w a c h te d o ch n i e t o P -
v o o r b e r e i d . H u n . b r a v e l e v e a s w an d e l d o e t o n a
h op en dat t [j nu sam eQ v ier en hun b ev r ij di4g ui t
1 l e a ar d sc he e l l e n d e e P g e Pie te n v an d e 4 e e u-
w 1g e n v r s d s d e a h e m e l a .

  D i e r b a r e v e r w an te n ,  cU n i d t m e t o n a G o d s H . 
W il . R ooat u. o4ze sehsidiog i e sl eehte tij del ij k .
L aat onze l is fde ooort du r en in v ur i ge pebede4 .

  V a a r t r e l a l le n , e 4 to t w e e r ci e  .
  M ar i a, Kon iag h v an d e n r r e d s . b i d r oor on a.

                      G E B E D .

  W ij b idds n   V o G od . v̂ er leen aaP uw d iePel ;r
F r anciecue i e r g i en is v o or 4 j n aond en en  akh a
de4 en l aat hs m deel hebbs n i n het g e lu uw er u it-
verKor ensn . D it smssken wij V ddor Jezus CB ietus
o  e n H e e r . A m e n .

  Y ar i a, 9 oniQg i P v an d s n v r e de . b id v oor on s.

o rui F4 . r lk o.  G tohh. l l sp. i 'h. ¡Ld.

Di i L.  ii N . ] . Co. n. h, Slmr lr . ld

D c b i dp r ci tj cs va n P r a n s H cn sscn cn va ctcr ci zoon d nd i io l o .
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JEZUS t MARIA t JOZEF t REMIGIUS 
· Bid voor de ziel ·van 1,aliger 

FRANS JOSEPH HENSSEN 
-echtgenoot van 

ANNY SCHMETZ 
welke geboren te Simpelveld den 11 December 1918, 
aldaar op noodlottige wijze om het leven ia gekomen 

. Tn 8 Augustus lll44, voorzien van ~et H. Oliesel, 

Ontzettend is de tijd, ~ ontelb~e jonge man- . 
. achen, plotseling · hun krachtig leven voelen wegs 

vloeien: uit groote bloedige wonden. 
Zoo verging het ook dezen dierbaren afgestorvene. 

Al keerde hij als solpaat behouden terug uit den 
vera.chrikkelijken strijd voor voratin en vaderland, 
nog voor de vrede er was, werd hij onverwachts 
en op de meest tragische wijze uit het leven weg
gerukt, maar terwijl zijn lichaam dood bloedde op 
aarde, ging zijn ziel den vrede in van 'I hemèlsch 
vaderland. ' 

: 0 God, hoe onbamiipelijk èn onnsapeurlijk zijn 
:'.- uw raadsbesluiten I T · 

Buigen we echter het hoofd in nederige onder
werping en in de vaste overtuiging dat God alles 
ten goede leidt voor die Hem oprecht lief hebben. 

Beste Frans, dierbaar waart gij ons allen.· Wij sul
. Jen U niet vergeten in het gebed. Uw aan,tenken 

zal in eere· blijven. Tot weemens hiemamaallt 

GEBED. 
Wij bidden · U o God, -verleen aan uw dienalir . . 

Franciscus vergiffenis voor zijn zonden en ZJRalche
den en laat hem deel hebben in het geluk uwer uit
verkorenen. Di_t '!meelcen wij U döor Jezus Christus 
oDZen Heer. Alnen. · 

Maria, Koningin van den vrede, bid voor ons. 

Drul Fa. Vllooon I loLoo,, $po~'Loldo -
--~ . ....:l" ··~ ..... . , : .... , . ... ,.__~ .... ;..· ~ t ., •. . · ·• .- l:...,...c'''---'--"""" __ ...... "' 

, ., 4: .·'! ." . ·:_.., . 
Jezus t Maria t Jozef ,:t Remigiua l °' ,· ;" 

Bid voor de ziel van zaliger 

HUBERT JOZEF ANQRIOLO 
Weduwnaar · van 

ANNA MARIA POSSEN. 
Echtgenoot · van 

MARIA CHRISTINA HOTTEN 
geboren te Wijlre 19 Maart 1869 

. . en 
. 1- JOHAN JOZEF HUBERT ANDRIOLO 

Echtgenoot van 
. MARIA MAGDAlENAHOUANOS · 
geboren te Mechelen: 18 September 1909, 

beiden lid van de·H. Familie . 
en samen uit het leven weggerukt, tengevolge S· 
van ruw oorlogsgèweld, den 18 September 1944. ·~ · 

,.Ik ben de Verrijzenia en het Leven ; wie in 
gelooft zal leven, ook al la hij gestorven." 

Dit woord van den Meester zij ons tot troost b 
dit ci-àgisch af'aterven. :Vader èn zoon toch, beiden 
~en zij menachen van nederig, diep geloof, dat 
zioh openbaarde in nederig gebed, -C>nverdroten 
arbeid en In groot vertrouwen op den Heer. 

Zoo 'ltaren zij gekomen, de vader aan den voor· 
avond van zijn gouden huwelijksfeest, de zoon 
nag lllaande op den drempel van zijn huwelijlcs- ,, 
geluk, blij verlangend naar l!:ijn eerste vaderschap. 

Beiden waren vol vreugde over hun bevrijding 
uit de klauwen van het naámonster. toen God 
plotseling hun leven opeischte als offer voor den 
komenden vrede. Samen in het leven, gingen · zij 
samen den dood in, onverwachts doch niét on
voorbereid. Hun . brave levenswandel doet ons 
hopen dat zij nu 1111men vieren hun bevrijding uit 
alle aardache ellende en genieten van den eeu-

. wigen vrede des hemels. 
Dierbare verwanten, aanbidt met ons Gods H: 

Wil. Troost u, onze scheiding is alechta tijdelijlc. 
Laat onze liefde voortduren in vurige gebeden. 

Vaartwel allen, en tot weerzlena. 
Maria, Koningin van Qen vrede, bid voor ons. 

DruUo•II N. J. CoooH, S1"polvold • .. ;-

De bidprentjes van Frans Henssen en vader en z.oon Andriolo. 
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a et graf monuiitent van op Joep Peters het RerRhof van BochoIl .

                       Gfoto.' M .R . a rinkers)
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Het grafmonumL!nt van Joep Peters op het kerkhof van Bocholtz. 
(foto: M.H. Klinkers) 



 R D I N g E A N O S G E V ^ L L E N F !

W e n t w e r e n s d e r Ye e r d e M e i i s

K oome ver bÏ j enee gans gewis.
Vanaaf et gemengdehoes Yen r ukt daan
E nge op tsoch van zoen p Qar hoiu lerd maan.
I s t i l l e to ch n o a o s m o n u m en t .

H eÏ is da de f ami el ige p resent,
Van de j onge die zunt geva l le.
 ns st i l , oa n e tse ka l l e ,
LRad der burgemeester enge k ans neer .
D m deed d a ou e i este h eer ,
Oes naam Yan et ganse vol k.
H ea m Qa t z i ech d o a va to t to l k ,
U m tse  nk e, um tse i er e .
A l l em a o a l k en n e ve r d o a va l i e r e

D at Yer och noa Yietsieg j oar ,
E n dat gans oQne beschwoar ,
I ged a e e$ e beij hen zunt.
Went iZa der p a stoer kunt
E n e$ e vuurgeet i gebed,
D a deed diech dat va binne get.
D oe ha s hen a l l enuj gekant
E n dat schQf i enge cx tra band.
D oe wits noch wie tse an de app el gongs
 mi t heun get aangesj aavongs.
dl i t heun stongste p er voetba l veld !
k [i t heun verdroonkste die letste geld!
M it heun zootsre f unge de meadches a a !
M i t heun gong minnig wietschQf dra !
Sp artele  a s ee nes j ong hung !
Ver zunt noe stoC. Ver woare vr ung !

J a c. v . d . a eyden ( l 9 85 
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VIER DINKE AN OS GEVMLENE I 

Went wer ens der veerde Mei is 
Koome ver bijjenee gans gewis. 
Vanaaf et gemengdehoes venrukt daan 
Enge optsoch van zoen paar honderd maan. 
I stille toch noa os monument. 
Heij is da. de famielige present, 
Van de jonge die zunt gevalle. 
Gans stil, oane tse kalle, 
Lead der burgemeester enge krans neer. 
Dat deed da. o:a.e ieste heer, 
Oes naam van et ganse volk. 
Hea maat ziech doava tot tolk, 
Um tse da.nke, um tse iere. 
Allemaoal kenne ver doava liere 
Dat ver och noa vietsieg joar, 
En da.t gans oane beschwoar, 
I geda.nke effe beij hen zunt. 
Went da. der pastoer kunt 
En effe vuurgeet i gebed, 
Da deed diech da.t va binne get. 
Doe has hen allenuj gekant 
En da.t schaft enge extra band. 
Doe wits noch wie tse an de appel gongs 
Of mit heun get aangesj aavongs. 
Mit heun stongste op et voetbalveld! 
Mit heun verdroonkste die /etste geld! 
Mit heun zootste hinge de meadches aal 
Mit heun gong minnig wietschaf dra! 
Spanelend as ee nes jong hung ! 
Ver zunt noe stolz. Ver woare vrung ! 

Jac. v.d. Heyden (1985) 
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de Paters Caini1ianen op de Hevvel te
V aal s en aldaar over leden, ovd 22 j aar .

HENSSEN, FRANS, (F .J.) , van beroep
werktuigbouwkundige, werkte in DuiSland
en deed daarnaast verzetswerk . Hij dook
onder maar werd gezocht en door verraad
ontdekt op 8 avgustus in de l rmstraat in
Simpelveid. Bij zij n vluchtpoging werd hij
door een lid van de NSB in Simpelveld
neergeschoten, oud 25 j aar , gehuwd met
S ch m etz A .

JA COBS, Gl EL (H .G .) , Stampstraat, Sim-
pelveld, oQgehuwd, korporaal bij het Eer-
ste Batalj on Regiment Stoottroepen, ge-
sneuveld op 26 j uli 1947 bij Semarang,
oud 25 j aar .

l LNOPS, SJAA9 (M .J) , uit Simpelveld, on-
gehuwd, kantoorbediende, gearresteerdbij
het zgQ. ny erraad van Weert" op 21 j uni
1944, overleden op 17 maart 1945 in het
concentratiekamp Bergen-Belsen (Neder-
sachsen , D ld.) oud 26 j aar .

LEERSSEN GU UME (G .A .R .) , dode-
lij k verongelukt op zondagmiddag l 9 no-
vember 1944, oud 6 j aar . Geraakte al
speleQde, komende uit de portiek van het
Patronaat aan de I rmstraat in Simpelveld,
onder eeQ legerbu ck .

diCAASSEN ANTOON, (A .J.) , Getroffen
door granaahruur in Bocholtz op zaterdag
7 oktober 1944, overgebracht h   Calva-
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rieberg te Maasbi cht en aldaar overleden
op 16 oktober 1944, van beroep mij nwer-
ker , ongehuwd, ovd 38 j aar .

MAYNTZ H ARRY. (H .) Getroffen door gra-
Qaatvvur in Bocholtz op zaterdag 7 oktober
1944, overgebracht naar het veldlazaret bij
Ubachsberg en bij aankomst overleden,
oud 16 j aar .

NOBIS, HEIN (H .J.) , kapelaan te Simpel-
veld. (Zie het artikel elders in dit nummer)

ODEKERKEN, PI ET, (P.J.) , oud S j aar .
Op 17 september 1944 dodelijk getroffen
door grar aatw ur in de Dr .NoleQsstraat te
B o ch o l tz .

PE T ERS, JOEP, (J.) ongehvwd, mi l itai r ,
gesQeuveld op 10 mei 1940 bij deverdedi-
ging van de St.Servaasbrug te Maastricht,
oud 24 j aar .

THOMAS, L ., pastoor te Bocholtz van
1943 tot 1944 . Dodelij k verongelukt door-
dat hij met zij n fiets op 5 december 1944
bij kasteel Goedenraad te Eys onder een
1egertruck geraakte. Geboortig uit Kerkra-
d e .

TOORENS, SJENG, (J.H .) , ongehuwd, van
beroep houwer , in BochoItz door  anaat-
vuur getroffen eQ overleden in Heerlen op
2 ok tober 1944 , Oud 26 j aar .

de Paters Camilianen op de Heuvel te 
Vaals en aldaar overleden, oud 22 jaar. 

HENSSEN, FRANS, (F .J.), van beroep 
werktuigbouwkundige, werkte in Duitsland 
en deed daarnaast verzetswerk. Hij dook 
onder maar werd gezocht en door verraad 
ontdekt op 8 augustus in de Irmstraat in 
Simpelveld. Bij zijn vluchtpoging werd hij 
door een lid van de NSB in Simpelveld 
neergeschoten, oud 25 jaar, gehuwd met 
Schmetz A. 

JACOBS, GIEL (H.G.), Stampstraat, Sim
pelveld, ongehuwd, korporaal bij het Eer
ste Bataljon Regiment Stoottroepen, ge
sneuveld op 26 juli 1947 bij Semarang, 
oud 25 jaar. 

KNOPS, SJAAK (M.J), uit Simpelveld, on
gehuwd, kantoorbediende, gearresteerd bij 
het zgn. "Verraad van Weert" op 21 juni 
1944, overleden op 17 maart 1945 in het 
concentratiekamp Bergen-Belsen (Neder
sachsen, Old.) oud 26 jaar. 

LEERSSEN GUILIAUME (G.A.R.), dode
lijk verongelukt op zondagmiddag 19 no
vember 1944, oud 6 jaar. Geraakte al 
spelende, komende uit de portiek van het 
Patronaat aan de Irmstraat in Simpelveld, 
onder een legertruck. 

MAASSEN ANTOON, (A.J.), Getroffen 
door granaatvuur in Bocholtz op zaterdag 
7 oktober 1944, overgebracht naar Calva-

20 

rieberg te Maastricht en aldaar overleden 
op 16 oktober 1944, van beroep mijnwer
ker, ongehuwd, oud 38 jaar. 

MAYNIZHARRY. (H.) Getroffen door gra
naatvuur in Bocholtz op zaterdag 7 oktober 
1944, overgebracht naar het veldlazaret bij 
Ubachsberg en bij aankomst overleden, 
oud 16 jaar. 

NOBIS, HEIN (H.J.), kapelaan te Simpel
veld . . (Zie het artikel elders in dit nummer) 

ODEKERKEN, PIET, (P.J.), oud 5 jaar. 
Op 17 september 1944 dodelijk getroffen 
door granaatvuur in de Dr.Nolensstraat te 
Bocholtz. 

PETERS, JOEP, (J.) ongehuwd, militair, 
gesneuveld op 10 mei 1940 bij de verdedi
ging van de St. Servaasbrug te Maastricht, 
oud 24 jaar. 

TIIOMAS, L., pastoor te Bocholtz van 
1943 tot 1944. Dodelijk verongelukt door
dat hij met zijn fiets op 5 december 1944 
bij kasteel Goedenraad te Eys onder een 
legertruck geraakte. Geboortig uit Kerkra
de. 

TOORENS, SJENG, (J.H.), ongehuwd, van 
beroep houwer, in Bocholtz door granaat
vuur getroffen en overleden in Heerlen op 
2 oktober 1944, Oud 26 jaar. 



K A P E L A A N H .J . N O B l S , E E N O O R L O G S S L A C H T O F F E R

d o o r M . H . 9 I i n Re r s .

9 ap elaan H . Nobis werd in l 94I aIsRap elaan van Yij l en oYergep  sl naar Simp eIveld.
H ij woonde in de Rapel ani e aan de N i euwe Gaasstraat nr . 4 .
Van mij n oud-col l ega Jean M ordanr ui i r j ren (van l 955-l W Oonder wij zer aan de R .9 .
Jongensschool te Simpel Yel d) onl ving iR  t navolgende ar riReI , door hem gep ubl i ceerd
in het boek : O '40 _ )45 , de j ar en tussen ' E inmarsch ' en Bevr ij di ng ", iZat in l 9 94 door
de a eemRw rdeRr ing '   Tol bert ' te VaaI s ui i gegeven werd.

nD e voor mal ige kapelaa H enr icus Josephus
(H ein) N obis werd op 15 apr il 19 12 in
Gangel t (D ld.) geboren en was naderhand
w oonachti g in M er kelbeek .
V a d e r N o b i s h a d z i ch l a te n n a t u r a l i ser eQ t o t

N eder l ander maar zij n zoon w er d staat loos.
E en preek , die de j onge kapelaan in 1942
in Simpelveldhie1d over zondagsheili g,
w as voor de D ui s er s aanleidi ng hem in het
b er u ch te V aa l se r " B r aw i e H au s n n ad a aan

de tand te v oelen en ten slotte te v er pl i chten
i n D u itse k r ij gsdienst te treden .
D e thans ( 1994) 92-j ar ige L een5 e Counotte,
wooQachtig in de K olmondstraat ( in V aal s) ,
w as toenter tij d zij n hui shoudster .
Z ij bev estigt dat een N SB-er i Q Simpelv eld
de kapelaan van hetze tegen de D uiS e
over heid beschuldi gde . D aar voor moest h ij
bij de D ui9 er s op het mat je komeQ en
uiteindel ij k dienst nemen bij deW ehrmacht .
E eQ af schr i ft van de bewv ste preek wer d
door de D uis er s gemakshalve ter zij de
geschoven . V r ienden boden de kapelaan aan
onder te duik en maar hij zag hi er van af
omdat hij vr eesde b ui men b ui zij n ouder s

 

en zij n hui shoudster zou pal en .
E en keer nog k wam k apelaan N obi s met
v er l of m aar daam a k reeg m en taal noch
teken van hem , totdat het R ode I (N ii s i n
j un i 1960 de fam il i e er van i n k enni s stelde
dat de k apelaan op 29 j an uar i 1944 i n Oost-
E ur opa ov er leden w as. V o1gens een nH eim-
keturer -E r ld är ungn werd N obi s met een
Oberarzt , eeQ F eldwebel eQ 26 manschap-
pen uitgezonden om een nH auptver band-
platz n in te r ichten .
Z ij werden in de mi st door de R v ssen
om singel d .

D eze laatste gegeveQs zij n aOcomstig ui t het
ar ch i ef v an het B i sdom R oer m ond , dat
verder laat weten dat hij wegens pr i ncipiee1
verzet , namel ij k het preken tegen D uitse
maatregelen , in mei l 942 in D uiSe
k rij gsdi enst werd opgeroepen en Qaar het
oostf ront gezonde, v   waar hij ni mmer
ter ogk eer de . "
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KAPELAAN H.J. NOBIS, EEN OORLOGSSLACHTOFFER 

door M.H. Klinkers. 

Kapelaan H. Nobis werd in 1941 als kapelaan van Vijlen overgeplaatst naar Simpelveld. 
Hij woonde in de kapelanie aan de Nieuwe Gaasstraat nr. 4. 
Van mijn oud-collega Jean Mordant uit Vijlen (van 1955-1960 otulerwijzer aan de R. K. 
Jongensschool te Simpelveld) ontving ik het navolgende artikel, door hem gepubllceerd 
in het boek: • '40 - '45, de jaren tussen •Eïnmarsch • en Bevrijding•, dat in 1994 door 
de Heemkundekring ·Sankt Tolben· te Vaals uitgegeren werd. 

"De voormalige kapelaan Henricus Josephus 
(Hein) Nobis werd op 15 april 1912 in 
Gangelt (Dld.) geboren en was naderhand 
woonachtig in Merkelbeek. 
Vader Nobis had zich laten naturaliseren tot 
Nederlander maar zijn zoon werd staatloos. 
Een preek, die de jonge kapelaan in 1942 
in Simpelveld hield over zondagsheiliging, 
was voor de Duitsers aanleiding hem in het 
beruchte Vaalser "Braune Haus" nader aan 
de tand te voelen en tenslotte te verplichten 
in Duitse krijgsdienst te treden. 
De thans ( 1994) 82-jarige Leentje Counotte, 
woonachtig in de Kolmondstraat (in Vaals), 
was toentertijd zijn huishoudster. 
Zij bevestigt dat een NSB-er in Simpelveld 
de kapelaan van hetze tegen de Duitse 
overheid beschuldigde. Daarvoor moest hij 
bij de Duitsers op het matje komen en 
uiteindelijk dienst nemen bij de Wehrmacht. 
Een afschrift van de bewuste preek werd 
door de Duitsers gemakshalve terzijde 
geschoven. Vrienden boden de kapelaan aan 
onder te duiken maar hij zag hiervan af 
omdat hij vreesde dan men dan zijn ouders 
en zijn huishoudster zou pakken. 
Eén keer nog kwam kapelaan Nobis met 
verlof maar daarna kreeg men taal noch 
teken van hem, totdat het Rode Kruis in 
juni 1960 de familie ervan in kennis stelde 
dat de kapelaan op 29 januari 1944 in Oost
Europa overleden was. Volgens een "Heim
kehrer-Erklärung" werd Nobis met een 
Oberarzt, een Feldwebel en 26 manschap
pen uitgewnden om een "Hauptverband
platz" in te richten. 
Zij werden in de mist door de Russen 
omsingeld. 

Deze laatste gegevens zijn afkomstig uit het 
archief van het Bisdom Roermond, dat 
verder laat weten dat hij wegens principieel 
verzet, namelijk het preken tegen Duitse 
maatregelen, in mei 1942 in Duitse 
krijgsdienst werd opgeroepen en naar het 
oostfront geronde, van waar hij nimmer 
terugkeerde." 
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