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EEN NIEUW SPROOKJE
door Huub Franssen
Sinds 2003 begint een nieuw verzinsel op allerlei plaatsen door te dringen, namelijk dat de
kerk van Simpelveld een schepping zou zijn van architect Peutz uit Heerlen. Op zichzelf is
dat niet zo erg, als we beter weten maar we moeten ervoor oppassen dat het verzinsel niet de
waarheid gaat verdringen. Er is een oud sprookje (de oudste vermelding van Bocholtz
dateert uit 1096) dat aan het uitsterven is en dat je behalve in oudere boeken alleen nog
terugvindt op internet op de website van het Limburgs museum, waar je Limburg aantikt,
dan krijg je de historische atlas, je tikt de gemeente Simpelveld aan, daarna Bocholtz. Ze
zouden daar beter moeten weten. Ook de website van het vroegere stadsarchief van
Heerlen, Rijckheyt (kies geschiedenis, dan dorpen, dan Bocholtz) maakt dezelfde fout en
zou ook beter moeten weten Mijn encyclopedie van 1959 vermeldt onder Simpelveld dat de
kerk een middeleeuwse toren heeft (12e eeuw). Geen nood als ik weet dat die toren in 1936
afgebroken is. Niet alles op internet is betrouwbaar. Evenmin trouwens alles wat gedrukt is.
Zo wordt een hypothese nog wel eens tot een feit verheven. De verklaring van de naam
Simpelveld uit Sempervivetum b.v. is van oorsprong een voorzichtig voorstel van Tummers
(wij stellen als oudste naam … voor) maar wordt als vaststaand feit voorgesteld. Dit
ondanks het feit dat de meeste kritiek van zijn vakgenoten ging naar de keuze van het
geleerdenwoord sempervivum in plaats van een woord uit de volkstaal. Aan latere
ontwikkelingen, b.v. van Luc van Durme, wordt dan geen aandacht meer geschonken, of
het wordt ons te ingewikkeld.
Wat is er nu gebeurd? In 2003 verscheen
het boek "Op ontdekkingstocht door ZuidLimburg" van Frank van den Hoven. In
hetzelfde jaar "St.-Remigius te Simpelveld,
kerk en parochie gedurende meer dan acht
eeuwen" van Luc Wolters. Van den Hoven
leunt op informatie van veel genoemde
personen en (heemkunde)verenigingen,
o.a. op informatie van drs. John Veerman,
kunst- en architectuurhistoricus uit Rotterdam, maar ook op eigen waarneming en
lectuur.
Bij gemeente en dorp Simpelveld noemt
hij bij de bezienswaardigheden de St.Remigius al dadelijk als architect Peutz.
Deze komt bij Luc Wolters helemaal niet
voor. Ook op de websites Archimon,
Kerkgebouwen in Limburg en Peutz wordt
geen enkele relatie gelegd tussen Peutz en
Simpelveld.
Zowel bij Simpelveld als bij Ransdaal (p.
656) merkt Van den Hoven verwantschap
op met de oude abdijkerk van Susteren.
“Peutz speelt met Limburgse motieven uit
de Middeleeuwen. Achter het koor plaatst
hij een lage en brede aanbouw (men denke

aan Susteren en ook Ransdaal.” Bij
Ransdaal (p. 657) schrijft hij: ”De diverse
tegen de hoofdvolumes aangebouwde
bouwdelen, zoals dat aan de buitencrypte
van Susteren herinnerende aan de oostzijde, zijn memorabel.”
In ons geval betekent dat dus dat architect
Caspar Franssen bij het ontwerpen van de
koorpartij in 1921 speelt met motieven uit
Susteren. Daar is echter in 1050 aan het
kooreinde een buitencrypte gebouwd, gedeeltelijk in de grond, een raam hoog, en
niet een crypte zoals wij doorgaans zien
onder het koor. In die tijd kwam dat veel
voor. De Susterense buitencrypte is echter
de enige in de verre omtrek die bewaard is
gebleven en in ons land een kostbaar
unicum.
Functie en volume van die buitencrypte en
de aangebouwde sacristie van Simpelveld
verschillen echter enorm van elkaar: de
crypte is een onderdeel van het religieuze
gebouw, de sacristie een hulpmiddel, de
crypte is heel laag vergeleken met het
koor, de sacristie laat twee ramen boven
elkaar zien terwijl de dakrand tot bijna aan
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het dak van de zijbeuk reikt. De mooie foto
op p. 152 in het boek St.-Remigius laat dat
goed zien. De sacristie bedekt de zuidoostelijke koorpartij en neemt het zicht
weg op de zijbeuk, terwijl de koorpartij en
de zijbeuk in de noordoostelijke hoek goed
zichtbaar zijn.
Wel heeft Van den Hoven gelijk als hij
opmerkt dat de zijbeuken langs het middenschip zowel in het westen als het
oosten een apsis hebben die doet denken
aan de tweepoligheid van veel romaanse
kerken; en dat de traveeën van de zijbeuken haaks op de lengterichting van het
middenschip zijn gezet alsof zij pseu-

dotransepten zijn, alsof ze zijkapellen zijn
denk ik dan en alsof de plattegrond van de
kerk als je buiten staat een onverwacht
accent krijgt.
Het verzinsel van Van den Hoven (hoe
komt hij toch aan Peutz?) heeft intussen
een plaats gekregen in de website van de
heemkundevereniging (onder informatie en
dan: de naam Simpelveld, gelukkig niet in
debongard, informatie, historie simpelveld,
evenmin in Parkstad of Rijckheyt. Tot mijn
verdriet wel in de wandelgids Sint Remigiuspad. Ik hoop dat de belangstellenden
voor de aangekondigde gidsencursus ervan
verschoond blijven.

ACTIVITEITEN EERSTE KWARTAAL 2008
Tot dusver staan de volgende evenementen vast.
Voor de nog openstaande ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.

Dinsdag

22 jan. 20.00 uur:

Lezing over Carnaval
door dhr. Jean Meijntz uit Geleen

Vrijdag

21 mrt. 20.00 uur

Meditatieve Wegkruisenwandeling
in Simpelveld

Vrijdag

18 apr. 20.00 uur

Dialectavond
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TER HERDENKING
door M.H. Klinkers
Bij het derde lustrum van onze heem kundevereniging in 2002 publiceerden we in de decem beruitgave van De
Bongard een necrologie van onze vereniging. Nu, 5 jaar later, leek het ons gepast deze lijst van onze overleden
leden te herhalen en voltallig te m aken en hen te gedenken die onze vereniging tot bloei en faam brachten.
We zijn hen allen dank verschuldigd.
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DIALECTENQUÊTES
door Huub Franssen
Met het volgende overzicht hoop ik de vele liefhebbers van ons dialect en vooral de sectie Dialect
een plezier te doen en zo nodig een hulpmiddel te geven bij verder onderzoek.
De laatste tijd is er nogal wat verschenen aan
boeken die over het Limburgs handelen. Maar
eerst wil ik een overzicht geven van de
enquêtes die aan dialect gewijd zijn.
Eerst was er de activiteit van Georg Wenker,
Düsseldorfer, in het Rijnland, die woorden
verzamelde via vragenlijsten vooral bij onderwijzers, en een boekje schreef over “Das
rheinische Platt” in 1877, in 1993 herdrukt.
Hij maakte er een kaart bij met taalgrenzen en
een indeling. In 1908 schreef Jacob Ramisch
met o.a. het materiaal van Wenker de "Studien
zur niederrheinischen Dialektgeographie" met
een kaart waarop de isoglossen of taalgrenzen
tot aan de Duits-Nederlandse grens werden
getekend (de isoglossen van Ramisch).
In ons land begon ook in die tijd de belangstelling voor en de bestudering van de dialecten en werden de eerste enquêtes gehouden.

naast excellent en zeer goed; we vinden ook
slecht en onbeduidend.
Dat de enquête uit Vlaanderen kwam, moet
moeilijkheden hebben veroorzaakt, omdat
sommige woorden niet begrepen werden; Van
Wersch liet waarschijnlijk daarom sommige
vragen onbeantwoord. Een interessante vraag
met antwoord vinden we op copie nr. 90, blad
45. Willems vraagt te vertalen: dat bed slaapt
goed (in dat bed slaapt men goed), die inkt
schrijft goed, die zaal zingt licht (in die zaal
zingt men gemakkelijk), die huizen wonen
vol. Van Wersch vertaalt de gegeven zinnetjes
letterlijk, en niet zoals wij die nu zouden
vertalen, namelijk: dat bed slaapt zich goed,
die inkt schrijft zich goed, die zaal zingt zich
gemakkelijk. Hij gebruikt dus niet “zich”. Of
komt het niet in hem op?
III In 1895 komt het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap met een nieuwe lijst
vragen, nu opgesteld door de taalkundige Te
Winkel. Bocholtz is aan de beurt, de onderwijzer Frans J.H. Meijers stuurt de antwoorden in: vier A-viertjes. Hij gaat bij-zondere
tekens gebruiken voor ch, sj en g: voor sch in
schön gebruikt hij de lange s, voor de ich-laut
Ç, voor de ach-laut de ch. De ich-laut ligt voor
in de mond, de ach-laut ligt achter in de mond,
de ich-laut wordt in Kerkrade en Vaals sj, in
Bocholtz dus niet; de ach-laut wordt in Kerkrade en Vaals een r-achtige klank: zage, verdrage; zie het Kerkraadse woordenboek.

I De eerste enquête ging uit van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap georganiseerd door de taalkundige Kern. Dat was
in 1979. Er deden maar enkele Limburgse
plaatsen mee. In ieder geval niet Simpelveld
en Bocholtz.
II De enquête Willems. Pieter Willems, geboren in Maastricht, hoogleraar in Leuven,
verzond in 1885 en 1886 237 vragenlijsten,
vroeg naar 990 substantieven en 313 werkwoorden, totaal 15554 vragen. Voor Simpelveld antwoordde op 2 april 1886 Johan
Cornelis Hubert van Wersch, van beroep
organist, geboren in 1860. Hij stuurde 48 bladen in, dat zijn 118 a-viertjes. Willems gaf
ook qualificaties aan de teruggekregen antwoorden, Van Wersch werd beloond met:
allerbest, die qualificatie komt drie keer voor,

IV De S.G.V.-enquête van 1914, voor Simpelveld ingevuld door het hoofd van de school
L.P.J.H. Jongen. Hij levert 51 pagina’s.
De Limburgse antwoorden van deze enquête
zijn in 2006 volledig verschenen op een cd bij
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Eerste blad van de enquête Willems, ingeuld door Van Wersch in 1886
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Bovenste helft van de NAG-enquête van 1895 voor Bocholtz:
de naam Meijers en zijn veranderingen betreffende g en ch.
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het boek "Een eeuw lang Limburgs", een
uitgave van Tic en Veldeke.
V Dan volgen twee boeken waarvan de inhoud gebaseerd is op vragenlijsten die in de
oorlog verloren zijn gegaan. Het eerste is van
Winand Roukens: "Wort- und Sachgeographie Südost-Niederlands und der umliegenden
Gebiete", deel tekst en deel atlas, Nijmegen
1937. Het geeft onder andere resultaten van
Bocholtz (J.J. Hensen, hoofd der school) en
Simpelveld (P.J. Schepers, leraar m.o.).
Het bijzondere van het boek is dat het ook
oude, niet meer in gebruik zijnde woorden
behandelt: (n)ere, aat, voormond, joar of
doopmoeder, meun, paat, eum, meun.

VIII Het WLD, "Woordenboek van de
Limburgse dialecten".
Het is een initiatief van prof. Weijnen, de
eerste krachten achter het project waren P.
Goossens en H. Crompvoets.
Het WLD begon in 1983 te verschijnen. Het is
begroot op 38 afleveringen, waarvan er nu 35
verschenen zijn. Het telt drie thema’s:
I agrarische terminologie,
b.v.: deel I - 1 bemesten en ploegen, deel I - 3
weidebouw, deel I - 4 verbouw van graangewassen, deel I - 6 boerderij en bedrijfsgebouwen, deel I - 9 het paard.
II niet-agrarische terminologie,
b.v. deel II - 5 mijnwerker, deel II - 7
kleermaker, naaister, deel II - 9 metselaar,
timmerman, stucadoor, deel II - 12 timmerman, meubelmaker, wagenmaker, kuiper.
III de algemene woordenschat,
b.v. deel III sectie 1 afl.1 het menselijk lichaam, III sectie 2 afl. 2 familie en sexualiteit,
III sectie 2 afl. 1 de woning, III sectie 2 afl. 3
eten en drinken, III sectie 4 afl. 1 vogels, III
sectie 4 afl. 2 overige dieren, III sectie 4 afl. 3
flora.
Het unieke van de verzameling is o.a. dat je
b.v. in Het menselijk lichaam (III 1.1) en in
sexualiteit (III 2.2) woorden tegenkomt die in
geen ander woordenboek te vinden zijn. Bij
bepaalde woorden hebben sommige zegslieden zelfs geweigerd te rapporteren, of hebben
anoniem geantwoord zonder te zeggen voor
welke plaats ze antwoordden.

VI Het tweede boek is van Wilhelm Welter:
"Die Mundarten des Aachener Landes als
Mittler zwischen Rhein und Maas", Bonn
1938. Bij de verkende plaatsen zijn telkens
Bocholtz en Simpelveld, de zegslieden zijn
onbekend. Het telt 42 taalkaartjes. Eerder
verscheen van Welter: "Die niederfränkischen
Mundarten im Nordosten der Provinz Lüttich", ’s-Gravenhage 1933. Met 45 taalkaartjes.
VII In 1962 verscheen de "Dialectatlas van
Belgisch-Limburg en Zuid Nederlands Limburg", deel 6 van de reeks Nederlandse
dialectatlassen van Blancquaert. Er zijn twee
delen: tekst en kaarten met alle informatie
door de gevraagde inzenders gegeven. Voor
Simpelveld waren de zegslieden Leo van
Wersch, toen (in 1949) 46 jaar, ingenieur; H.
van Wersch, 32 jaar, onderwijzer; Cornel Berger, 45 jaar, veehandelaar. Voor Bocholtz:
Peter Voncken, toen 31 jaar, handelaar; en J.
Pelt, 24 jaar, kantoorbediende.
Ook hier was de organisatie Vlaams: de eerste
te vertalen zin was: als de kiekens een steekvogel zien, hebben ze schrik; in Simpelveld:
este of went honder enge sjtoeësvoeëgel sint
hantse floep of sunt se bang, in Bocholtz:
wente honder ene sjtoeësvoeëgel zint zuntse
bang, in Voerendaal: wente hinne ene sjperver
zieë zint se bang.

Het jongste boek is "Het Limburgs onder
Napoleon" van F. Bakker en J. Kruijssen,
Gopher Utrecht 2007. Het bevat de Limburgse
en Rijnlandse vertalingen van de parabel van
de verloren zoon, geschreven in 1806 en 1807
op verzoek van de Franse regering aan alle
gemeenten in het land in 1804, maar door lang
niet alle gemeenten begrepen en opgevolgd. .
Een bijzonder mooi boek is "Riek van klank",
onder de redactie van Herman Crompvoets.
Uitgave van Veldeke, Sittard 2007.
Het is zeer rijk aan informatie.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE RADIO IN W.O.II IN LIMBURG
Wij ontvingen het volgende verzoek dat wij, gezien de aard ervan en het feit dat voor zover
wij weten geen van onze leden op dit terrein actief is (geweest), u niet willen onthouden.
Mogelijke reacties kunt u kwijt aan de vraagsteller, bij de redactie, of een van de
bestuursleden.
Graag wil ik het onderstaande voorleggen aan de leden van uw Heem kundevereniging.
Ik voer een onderzoek uit naar de geschiedenis van de radio (c.q. het radiotoestel) in W O II in Lim burg. In dat verband heb ik alle archieven van de toenm alige 111 gem eenten in Lim burg onderzocht.
Verder heb ik ook de archieven van gem eentepolities, provincies, m inisteries, NIOD, PTT en bedrijven
onderzocht. Ook in de andere provincies heb ik veel (gem eente)archieven bestudeerd.
Over dit onderwerp is nauwelijks gepubliceerd en zeker niet in de breedte en diepte waarm ee ik dat wil
gaan doen. Het is m ijn plan het verzam elde m ateriaal te beschrijven in een boek m et de verm oedelijke
titel "De geschiedenis van de radio in W O II in Lim burg". Daarin zal na de behandeling van de
algem ene en gem eenschappelijke zaken aan elke toenm alige gem eente een aparte paragraaf gewijd
worden.
Belangrijkste them a's zullen zijn:
- verbod te luisteren naar buitenlandse zenders in 1940
- verplichte inlevering van radiotoestellen door Joden in 1941
- vordering van autoradio's in hetzelfde jaar
- vordering van radiotoestellen als strafm aatregel (wegens verzetsdaden)
- verplichte inlevering van radio's door de burgers in 1943
- huiszoekingen naar verborgen radiotoestellen
- strafm aatregelen wegens verbergen van radiotoestellen en luisteren naar verboden zenders
- teruggave van radiotoestellen (o.a. aan burgem eesters)
- sterilisatie van radiotoestellen
- sabotage-acties gericht tegen opslagplaatsen van radiotoestellen
- concentratie van radiotoestellen in grote verzam elplaatsen
- (eventuele) teruggave van radio's na de bevrijding
- vordering van radiotoestellen bij NSB'ers en Rijksduitsers na de bevrijding, etc.
Bij m ijn onderzoek heb ik veel interessant en som s onverwacht m ateriaal kunnen verzam elen. In veel
gem eenten trof ik uitgebreide dossiers aan, som s echter was de inform atie schaars of zelfs volledig
afwezig. Het ontbreken van inform atie kan het gevolg geweest zijn van schade door oorlogshandelingen, sabotage of ook bewuste vernietiging in de jaren na de oorlog om ruim te in de archieven
te m aken.
Helaas heb ik over Simpelveld nauwelijks inform atie kunnen verzam elen. Eigenlijk is de enige wetenschap die ik over Sim pelveld heb dat in april 1941 geen radiotoestellen door Joden zijn ingeleverd en
ook geen autoradio's in novem ber van dat jaar.
Over de verplichte inlevering van radiotoestellen door de burgers in 1943 is geen enkele inform atie
(m eer) aanwezig. Het register van ingeleverde radiotoestellen ontbreekt en hetzelfde geldt voor de
zogenaam de recapitulatiestaten waarin sam engevat is hoeveel radio's zijn ingeleverd en van welk
m erk en type. Op basis van m ijn ervaring bij andere gem eenten is m ijn inschatting dat de 4541
inwoners toen sam en ongeveer 400 radiotoestellen hebben ingeleverd. Ik weet ook niet waar de
radiotoestellen na de inlevering zijn opgeslagen (en bewaakt). Vaak was dat de raadzaal. Die werd
im m ers toch niet gebruikt, want de gem eenteraden waren in 1941 al buiten werking gesteld. Vraag is
verder ook of de ingeleverde radio's in de gem eente zijn gebleven of afgevoerd naar de
verzam elplaats in Maastricht. In het laatste geval heeft niem and zijn radio teruggezien en zijn zo'n 400
eigenaren (c.q. hun nakom elingen) m et het in 1943 uitgereikte ontvangstbewijs blijven zitten. Zijn die
wellicht nog te traceren (zie voorbeeld uit Roosteren) ?
W oonde in 1943 in Sim pelveld een erkende radiohandelaar? D an is het waarschijnlijk dat hij
ingeschakeld is als radiotechnicus op het inleveringsbureau om de radiotoestellen bij de inlevering op
hun werking te controleren en te taxeren. In een enkel geval heb ik m eegem aakt dat de fam ilie van de
radiotechnicus nog in het bezit was van het register dat hij bij de inlevering had aangelegd. Als dat er
nog is wil ik dat graag inzien.
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Het verhaal voor Bocholtz is spijtig genoeg weinig anders. Hier zijn in 1941 geen radiotoestellen door
Joden ingeleverd en hetzelfde geldt voor autoradio's in datzelfde jaar. Ook hier is over de verplichte
inlevering van radiotoestellen door de burgers in 1943 geen enkele inform atie aanwezig. Het register
van ingeleverde radiotoestellen ontbreekt eveneens en hetzelfde geldt voor de zogenaam de
recapitulatiestaten waarin sam engevat is hoeveel radio's zijn ingeleverd en van welk m erk en type. Op
basis van m ijn ervaring bij andere gem eenten is m ijn inschatting dat de 3356 inwoners toen sam en
ongeveer 300 radiotoestellen hebben ingeleverd.
Mijn verm oeden is dat de toestellen opgeslagen zijn in het gem eentehuis, want na de bevrijding zijn er
heel veel briefschrijvers die m elden dat hun toestel door de Duitsers uit het gem eentehuis is gestolen.
Het is m ij niet duidelijk of dat voor alle toestellen geldt of slechts een deel van de ongeveer 300
ingeleverde radiotoestellen. In Bocholtz hebben veel inwoners (en m isschien wel niem and) hun radiotoestel teruggekregen en ook hier zouden dus nog ontvangstbewijzen uit 1943 bewaard kunnen zijn.
W oonde in 1943 in Bocholtz een erkende radiohandelaar? Dan is het waarschijnlijk dat hij ingeschakeld is als radiotechnicus op het inleveringsbureau om de radiotoestellen bij de inlevering op hun
werking te controleren en te taxeren. In een enkel geval heb ik m eegem aakt dat de fam ilie van de
radiotechnicus nog in het bezit was van het register dat hij bij de inlevering had aangelegd. Als dat er
nog is wil ik dat graag inzien.
Enkele tientallen inwoners m oesten na de bevrijding hun radiotoestel inleveren dat ze m et tostem m ing
van de bezetter hadden m ogen behouden (o.a. wegens lidm aatschap van de NSB). Over dit them a is
voor Bocholtz wel de nodige inform atie beschikbaar. N.B. In m ijn boek ga ik geen nam en van personen noem en, tenzij het openbare functionarissen zijn, zoals burgem eesters.
Verder heb ik nog belangstelling voor krantenknipsels of foto's uit Sim pelveld en/of Bocholtz die
betrekking hebben op radio en W O II. Dat beeldm ateriaal wil ik gebruiken om de paragrafen over de
gem eenten in m ijn boek te illustreren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan foto's van de opslagplaats of kiekjes van het inleveren van radiotoestellen. In enkele Lim burgse gem eenten blijken in
fam iliealbum s nog dergelijke foto's te zitten.
Ik zou het op prijs stellen indien u m ijn vragen aan de leden van uw vereniging zou willen voorleggen.
Ik realiseer m e dat het niet eenvoudig zal zijn antwoorden op m ijn vragen te geven. Deze poging zie ik
echter als ultiem e m ogelijkheid blinde vlekken weg te werken.
Vast hartelijk bedankt voor alle inspanningen !
Vriendelijke groet,
Gidi Verheijen
Havenweg 74
6122 EK Buchten
Tel. 046-4851847
e-mail: g.verhe@planet.nl
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HOE KATHOLIEK WAS LIMBURG?
OF: IS LIMBURG KATHOLIEK?
door Huub Franssen
De titel klopt niet met het volgende artikel. Ik heb de kruimels die overbleven na het stuk over
de protestantse hervorming en de katholieke contrareformatie in het septembernummer
gebruikt. De titel laat ik staan want de vraag wil beantwoord worden en is bovendien pikant.
1941, "De mensch en zijn schaduw", 1947
en "De weg zijner zonen", 1948. Het boek is
vooral bekend geworden door een televisieserie, in 1978 uitgezonden en later herhaald, onder de naam "Dagboek van een
herdershond", gebaseerd op de Kroniek, erg
populair, maar bij lange na niet zo goed als
het boek, af en toe ridicuul, de samenleving
en de spanningen erin komen nauwelijks tot
hun recht, ze verdrinken in de zogenaamde
humor van de serie.
Schreurs put uit zijn eigen ervaringen in de
jaren 1914-1940 die hij situeert in Geleen
maar die hij voornamelijk opdeed in Overhoven en Stein. In Geleen was al in 1915 de
staatsmijn Maurits gepland, in 1923 werd
met de aanleg begonnen, in 1926 begon de
productie (en de sluiting kwam in 1967).
Daarmee begon in Geleen omstreeks 1915
wat elders (Heerlen, Brunssum, Schaesberg,
Hoensbroek, Eygelshoven) al was doorgemaakt. Het is op studieuze boeken en artikelen na over de problematiek van de veranderingen het beste, mooiste en meest informatieve boek over die zaken. Voor ieder die
wil weten hoe het Zuid-Limburg van toen de
mijnstreek van later is geworden, is het
eigenlijk verplichte lectuur.
Menigeen keek uit naar de mijn: hard werken maar een goed loon. Onteigend worden
met winst. Anderen waren bang. Sommigen
wilden niet onteigend worden maar zelfstandig blijven. De oudere geestelijkheid
was tegen de komst van de mijnen, evenzo
de leiding van het bisdom, want materialisme, onkerkelijkheid, socialisme of erger lagen op de loer, kijk naar de Borinage
en het Ruhrgebied. De jonge kapelaans
waren in het algemeen niet tegen, ze durfden
het waagstuk wel aan, ze kozen partij voor
het gewone volk.

Kroniek eener parochie
Tussen de jaren negentig van de negentiende
eeuw en de jaren 1920/1925 kwam voor
onze regio de overgang van het ogenschijnlijk idyllische Zuid-Limburg naar de mijnstreek. Het betekende het einde van de
middeleeuwen in onze streken en het begin
van de moderne tijd, ook het begin van de
gewenning aan Nederland. Er waren enorme
veranderingen op economisch en sociaal gebied op til. Dat is gemakkelijk te zien aan de
veranderingen van het inwonersaantal. In
wat nu Parkstad heet (Heerlen, Kerkrade,
Brunssum, Onderbanken, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal) steeg het aantal inwoners van 30.880 in 1900 naar 187.616 in
1950 en naar 240.344 in 2007. De grootste
stijger was Brunssum, van 1900 tot 1950 een
stijging van 1700 %! Je zou de regio van
1900 nu niet meer terugkennen. Er kwam
een grote toevloed van Noordnederlanders
en vreemdelingen, daarbij ook veel nietkatholieken. De stijging was natuurlijk vooral groot in de plaatsen waar mijnzetels waren gevestigd. In de andere dorpen, vaak aan
de rand van het gebied, was de groei minder
spectaculair, in Simpelveld 216 %, in Bocholtz 207 %. Daarbij kwam de ontplooiing
van de westelijke mijnstreek: in Geleen begon de groei pas goed na de jaren
1920/1930.
Pater Jacques (of: Jac.) Schreurs m.s.c.,
geboren in Sittard in 1893, opgevoed in
Heel, Grathem, Wessem en Thorn, overleden in 1966, was vanuit zijn klooster in
Stein als zielzorger werkzaam in SittardOverhoven en in Geleen, hij was in zijn tijd
bekend als dichter en schrijver van toneelstukken en romans, hij is de schrijver van
“Kroniek eener parochie”dat in drie delen
verscheen: "De kraai op den kruisbalk",
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Als de jonge kapelaan Odekerke, in wie we
Schreurs moeten herkennen, kennis gaat
maken met zijn pastoor Bonhomme (een
pastoor met in mijn fantasie de trekken van
onze oude pastoor Grispen, Franstalig opgevoed in Rolduc, afstandelijk en ascetisch)
hoort hij hem bij het afscheid zeggen (p. 10):
“de boer is eigenlijk nooit gekerstend”, een
bewering die ik wel vaker heb gehoord. De
kapelaan is verbouwereerd en denkt aan een
grapje. Maar de pastoor is serieus en verduidelijkt: ze zijn vergroeid met de dieren waarmee ze omgaan; de boer zal pas christen
worden wanner hem zijn afgoden ontnomen
zijn: zijn grond en zijn eigenwaan. Te laat
denkt Odekerke dat hij had moeten antwoorden dat kun je zeggen over elke volksklasse,
ook over de pastoors. Daarmee zijn we weer
bij de religie. Later, in de kermistijd en de
carnavalsdagen, denkt Odekerke serieus: die
lui zijn nooit gekerstend.

Limburgers dan ook als vreemd ervaren. De
Limburgers hadden niet veel op met de
hervorming en de aanhang voor de ideeën
van de Verlichting bleef beperkt tot de van
buiten afkomstige beter gesitueerden”. De
conclusie is duidelijk: een echte Limburger
houdt vast aan zijn culturele eigenheid en
dus aan zijn katholiek geloof. Alles wat dat
samenvallen van confessionele identiteit en
regionale eigenheid lijkt te bedreigen - het
kwaad - komt van buiten en blijft de ‘echte’
Limburger wezensvreemd.
Werkliedenbond of volksbond?
De eerste mijnwerkersorganisatie in Limburg kwam in 1896 in Kerkrade tot stand,
opgericht door de vele Kerkraadse mijnwerkers van de Domaniale mijn, de Neuprick en nabijgelegen Duitse mijnen; het
was de "Arbeiterunterstützungsverein Sankt
Leonard"; ze was vooral gericht op onderlinge ondersteuning bij ziekte en overlijden,
en er werden ook verschillende inkoopcoöperaties voor levensmiddelen opgericht,
de "Consum-Vereine", tot leedwezen van de
Kerkraadse middenstanders.
In het bisdom Roermond werden de
vakbonden voorlopig geweerd omdat ze het
materialisme zouden bevorderen en het
socialisme konden verbreiden. Ik heb nog
nergens gelezen over de angst dat vereniging
van middenstanders, bedrijfsleiders of werkgevers het materialisme zouden kunnen
bevorderen, maar dat kan aan mij liggen.
In plaats van werkliedenbonden werden
daarom volksbonden aangeprezen. Die waren opgezet als een godsdienstige vereniging, die haar leden uit de burgerij en de
arbeidersklasse wilde beschermen tegen de
maatschappelijke dwalingen. Binnen de
Volksbond ontstonden vakafdelingen waarvan zowel arbeiders als werkgevers lid
waren. Het waren hoofdzakelijk mannen van
hogere stand en ontwikkeling die het beleid
van de in 1900 opgerichte Limburgsche R.K.
Volksbond bepaalden. Aldus L. Kreukels in
"Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid", MM 42, Maastricht 1986 op p. 146.

De identiteit van de Limburger
In: “De constructie van het eigene” ,
Amsterdam 1996 schreef Peter Nissen een
artikel getiteld “Confessionele identiteit en
regionale eigenheid”, pp. 155-172. Hij meldt
dat bisschop Gijsen in 1988 opzien baarde
door te stellen dat “Limburg…. een
eigenheid is kunnen blijven op grond van
zijn cultuur, waarbij het christendom het
belangrijkste kenmerk was en is. Steeds
wendde de provincie zich tot de rooms-katholieke kerk en bleef haar trouw”.
Heel mooi, maar dan komt wat er bedoeld
wordt: “De kerstening was al voltooid in de
karolingische tijd en vanaf dat moment was
het katholieke geloof een onvervreemdbaar
deel van de Limburgse cultuur geworden.
De Limburgers hielden vast aan die door het
geloof bepaalde eigenheid ondanks beproevingen en tegenwind. Ze deden dat vooral
omdat er op de juiste momenten krachtige
kerkelijke leiders waren die de priesteropleidingen, het rooms-katholieke onderwijs
en de parochies verdiepten en vernieuwden.
Stromingen die de katholieke identiteit van
de regio in gevaar brachten, werden door de
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Dit boek en L.J. Rogier, "Katholieke
herleving", ’s-Gravenhage 1956 heb ik gebruikt om de sociale veranderingen in de
mijnstreek na te gaan.
Rogier schrijft op p. 372 nogal ironisch dat
op verlangen van de nieuwe Roermondse
bisschop Drehmanns een aantal reeds vroeger gestichte werkliedenverenigingen samengesmolten werden tot de Limburgsche
R.K. Volksbond, die zorgvuldig onder de
leiding van enige “heren” geplaatst werd,
onder andere jonkheer Ruijs de Beerenbrouck en de geestelijke adviseur pastoor
Menten. Rogier schrijft: de priester J.M.
Souren, maar Perry en Kreukels noemen
beiden pastoor Menten.

Voor de originele stukken zie: statuten 11
jan. 1903, brief van de pastoor 7 febr. 1903
en brief van het bestuur 2 febr. 1903 archief
bisdom Roermond nummer 223 in:
Bisschoppelijk archief Roermond 119001940.
Bochezer, weten jullie wie dat was? Waarom is er nooit over geschreven? Of toch?
Waar dan? Was de initiatiefnemer een
atheïst? Een socialist? Een communist?
Huur een bus, ga naar Roermond, zoek de
correspondentie op, en vertel over wie het
gaat.
Kreukels
Kreukels werd na de publicatie nogal
bestreden in Limburg, vooral door notabele
functionarissen van voorheen, hem werd
partijdigheid en kwaadspreken verweten.
Als je het boek leest, blijkt dat eigenlijk niet.
Hij citeert uit artikelen, brieven, memoranda
en meestal officiële papieren en laat je zelf
oordelen. Hij heeft niet de soms pijnlijk rake
opmerkingsgave van Rogier die vlijmscherp
kon zijn en de heilige huisjes niet spaarde.
Ik geef hier enkele citaten over de
mijnwerkers en de Limburgse bevolking.
Merk dat ze in het algemeen afkomstig zijn
van mensen die heel wat meer scholing
hebben dan de mensen over wie ze spreken.
171: de geringe belangstelling voor de
standsorganisatie is volgens Poels te wijten
aan de zinnelijke menselijke natuur.
176: de druk van de geestelijkheid om
socialisten niet indirect te steunen door
zalen te verhuren.
180: bij verkiezingen voor afdelingsbestuurders ging het er minder om geschikte
krachten verkozen te krijgen dan personen
uit de directe vrienden- en kennissenkring,
zelfs al waren deze laatsten bij wijze van
spreken analfabeet (Stins).
181: Stins, de Twentse leider van Enschedese textielarbeiders, in 1915 voorzitter van
de Christelijke Mijnwerkersbond: het lage
peil van ontwikkeling van de Limburgse
arbeiders, lager dan dat van de Twentse
textielarbeiders is een van de grootste
handicaps voor de bond. Ook in Twente

Bocholtz 1903
Kreukels op p. 149:
Op 11 januari 1903 werd door arbeiders uit
de grensplaats Bocholtz, die dagelijks naar
fabrieken en mijnen in Aken en omgeving
pendelden, de Roomsch-Katholieke Arbeidersvereeniging St.-Joseph opgericht.
De geestelijkheid had nauwelijks invloed op
de genoemde vereniging: de arbeidersvereniging in Bocholtz werd door de kapelaan, de pastoor en de burgemeester zelfs
tegengewerkt, omdat volgens de pastoor
twee socialisten in het bestuur zaten. Aan de
bisschop schreef de pastoor (F.X. Neujean)
dat de “zoogenaamde christelijke arbeidersbond” was opgericht zonder hem daarin te
kennen. Hoewel de vereniging binnen een
maand na haar oprichting al 160 leden telde,
vond de pastoor de vereniging te vroeg
opgericht. Belangrijker was echter dat hij het
niet eens was met de samenstelling van het
bestuur. Tot slot merkte de pastoor op “dat
mijne werklieden voor het oogenblik door
een paar booze zwetsers misleid overigens
volstrekt niet tegen hun pastoor zijn, maar in
hunne onnoozelheid en onwetendheid onderschrijven wat zij niet verstaan….en dat de
pastoor gaarne bereid wezen zal, zoodra de
zaak gereinigd is, als geestelijk adviseur van
een waarlijk christelijken werkliedenbond
op te treden”.
Hier kun je lang over nadenken.
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konden sommigen hun gedachten niet
schriftelijk formuleren maar de Limburgers
waren zelfs niet in staat hun opvattingen te
verwoorden. Men moet soms raden waar
verschillende arbeiders, wanneer ze praten,
naar toe willen. Van hun gedachten op papier zetten, spreek ik hier nog niet eens.
188: de bisschop: ze moeten zich blijmoedig
met de benoeming door het bisdom van de
voorzitter van een scheidsgerecht verenigen.
319: Kreukels: het geringe vertrouwen van
de geestelijkheid in de katholieke mijnwerkers.
320: pater Jacobs was een van de enkelingen
onder de op sociaal gebied werkende priesters voor wie het duidelijk was dat er van
geloofsafval in de mijnstreek geen sprake
was.
321 pater Jacobs: Het zijn niet altijd de
slechtste katholieken die lid worden van de
sociaal-democratische beweging. Ze herkennen daarin christelijke idealen en voelen
dat achter al dat geschetter tegen het
socialisme soms meer vrees zit voor de
economische gevolgen van het socialisme
dan vrees voor het verloren gaan van zielen,

ze vermoeden soms meer bezorgdheid voor
de brandkast dan voor de arbeidersziel.
322: Poels: de grote kwaal van het Zuidlimburgse volk is de logge onbeweeglijkheid.
Ze zouden snel hun geloof verliezen bij een
confrontatie met overtuigde andersdenkenden. Ze zijn niet in staat hun geloof te
verdedigen. De Limburgers zijn te weinig
ontwikkeld om de gevaren van het
socialisme in te zien.
Pater Cramer, hoofd van de mijnwerkersretraites: de zuiderlingen worden vooral
bekoord door de grootse, maar slechts
uiterlijke kerkelijke plechtigheden, van het
eigenlijke, inwendig opwekkende van de
godsdienst begrijpen de meesten niets.
Het katholiek geloof van de Limburgers
wordt meer bepaald door sleur en traditie
dan door werkelijke overtuiging.
323: de foutieve analyse van de geestelijkheid. De mijnwerkers hebben nooit blijk
gegeven behoefte te hebben aan het socialistische gedachtengoed. Wie uit hun agrarische dorpen naar de mijnen trokken, waren
geen verarmde, bezitloze proletariërs die van
hun geloof waren vervreemd.

De redactie van "De Bongard
en het bestuur wensen U en Uw
dierbaren een
Gezegend Kerstfeest
en een
Gezond en voorspoedig 2008
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