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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Een zonnige proeverij 
Zondag 10 juli verzamelden heemkundig 
geïnteresseerden zich op een acceptabel tijdstip 
op de markt in Simpelveld voor de excursie en 
proeverij op het ‘wijngoed’  van Wim Gloerich. 
Het was een gemêleerd gezelschap dat de tocht 
bergopwaarts ondernam. Na een mooie 
wandeling arriveerden we bij de Stokhemmer 
wingerd waar we door Wim gastvrij werden 
ontvangen. Alle stoelen waren bezet toen de 
wijnen tevoorschijn kwamen. Let wel, we 
kwamen om te proeven en het verhaal, niet om te 
drinken. Althans, met mate. 
 
Open monumentendag 
Helaas geen openmonumentendag dit jaar. Hoewel ons bestuurslid Pascalle Hamers er alles aan 
gedaan heeft bleek het toch niet mogelijk op tijd aan de voorwaarden van de gemeente te voldoen. 
Een afknapper voor ons en helemaal voor Pascalle die al veel geïnvesteerd had in de inhoudelijke 
invulling. Jammer ook voor de gemeente Simpelveld dat met twee kloosters binnen de 
gemeentegrenzen zo’n mooie invulling had kunnen geven aan het thema van dit jaar: Iconen en 
symbolen. Volgend jaar hopelijk beter. 
 
Excursie Braunkohletagebau Garzweiler  
De excursie naar Garzweiler was indrukwekkend en zeer de moeite waard. 
Verderop in dit periodiek vindt u een uitgebreide terugblik van organisator Bert Havenith. 
 
We kijken ook alweer voorruit naar de Lezing vakwerkbouw in zuidelijk Limburg door Coen 
Eggen, vakwerkdeskundige bij uitstek. Hij heeft de afgelopen veertig jaar intensief veldwerk 
gedaan in Limburg en nabije omgeving. Dit jaar publiceerde hij Vakwerkbouw, 600 jaar bouwen 
met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken. 
 
Wat kunt u nog meer in dit nummer lezen? Bijvangst nr. 7: Twee jongens van d’r Molsberg. 
Een dubbelportret van Frans en Johan Jaegers door M.H. Jaegers. 
Verder bijdragen van H. Schaakxs en H. Backbier.  
En een stuk van H. Hermans over St. Henricus - boogschutters van Bocholtzerheide.  
 
Programma voor de komende maanden, ook terug te vinden op onze website:  
Dinsdag 18 oktober:     Lezing over vakwerk door Coen Eggen  Simpelveld 20.00 uur 
Dinsdag 22 November: Najaars-alg. ledenvergadering 19.30 uur en lezing Ine Scholl  over 
       Franziska Schervier en de Schervierfamilie in Aken    
Zondag 11 december:   Kerstmarkt in Simpelveld 
 
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website: www.debongard.nl 
 
Namens het bestuur:  Rob Nieuwenhuizen     
Contact:                     DeBongard@hotmail.com  
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Twee jongens van d’r Molsberg 
Een dubbelportret van Frans en Johan Jaegers 
 
Donné Jaegers                            Bijvangst no 7, deel 1. 

 

 
 
Inleiding 
De naam van mijn oom Frans (1907) kwam ik tot mijn grote verbazing tegen in een bepaalde 
versie van de “Klosterchronik des Hauses Loreto”1 toen ik die aantekeningen over de jaren 
1940-1945 mocht inzien. Die Kronik meldt niet alleen duidelijk zijn naam: FRANZ 
JAEGERS.2 
Uit de aantekening in deze Kronik bleek ook, dat de jonge priester eind juni 1941 gewijd was3 
en vanwege alle oorlogshandelingen pas in januari 1942 naar Simpelveld kon komen om als 
neomist in de parochiekerk zijn eerste mis te doen.  
Veel nieuws, en niet alleen voor mij zoals me al spoedig bleek.4 Er stond nog iets in die 
Kronik wat ik (ook) nooit geweten had: die jonge priester Frans Jaegers was “unser ehemalige 
Gartenbursche”. 
                                                 
1 Klosterkronik des Hauses Loreto, deel XIII Januar 1927 – Dezember 1942, Band 4042 en deel XIV, Januar 
1943 – 1946, Band 4043, Abschrift von Schw. Cecilia König P.I.J., 1999. 
2 Idem Kronik, Band 4042, pag. 139, aantekeningen bij Januar 1942. De voertaal in Huize Loreto is altijd Duits 
geweest. Dat zal de reden zijn dat hier zijn voornaam aan het slot met een z werd geschreven.  
3 Priesterwijding op 28 juni 1941 in de kathedraal van Versailles door bisschop Benjamin-Octave Roland-
Gosselin. 
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k wist dat heeroom Frans in de banlieue van Parijs had gewerkt en daar als iemand van de 
eerste generatie van de z.g. priester-arbeiders met parochianen in dezelfde fabrieken aan 
de lopende band had gestaan of ander vergelijkbaar werk had gedaan. Daarna had hij de 

rest van zijn lange leven voor het dekenaat Eupen in de omgeving van Sankt Vith 
verschillende parochies en dorpen in een solo pastoraat bediend.  
En verder was oom Frans voor mij een redelijk introverte en strenge man, de heeroom in de 
familie, de man dus die naar de ogen gekeken werd en die een aantal keren per jaar opeens bij 
ons voor de deur stond. Nooit in de wintertijd, want hij beweerde dat de sneeuw in zijn dorpen 
dan zo hoog lag, dat hij er niet door kon komen.  
 
Hij kwam duidelijk graag bij ons, waar hij mijn vader, zijn broer Leo, overdag altijd wel thuis 
trof, omdat die 40 jaar lang nachtdienst deed in de mijn Willem Sophia. Als hij in Simpelveld 
was, bezocht oom Frans ook vaak zijn broer Johan, maar daarvoor moest hij naar Imstenrade 
gaan.5 Als hij bij ons verscheen, verklaarde hij altijd maar even te kunnen blijven, maar liet 
zich vervolgens steevast overhalen toch mee te eten. Was dat eten misschien de reden dat hij 
bijna altijd rond 12.00 uur en zelden aangekondigd, uit het niets bij ons opdook in de 
Schiffelderstraat? 
Van hem als Gartenbursche bij Loreto had ik nooit gehoord. Mijn vader vertelde wel eens 
meer of minder terzijde, dat heeroom als jongeman ook een tijdje in de mijn had gewerkt. Hij 
noemde ook eens de naam van die mijn, maar die naam vergat ik. 
En wat bedoelde de eerwaarde zuster Kronik-schrijfster met de opmerking:”Er hat sich sein 
Priestertum tapfer erkämpfen müssen.”? 
 
 

an oom Johan (1912) was alles veel duidelijker. Ik wist immers uit eigen wetenschap 
en ervaring, dat hij zijn leven lang tuinman was geweest bij de Medische  
Missiezusters op Imstenrade. En verder waren hij en zijn vrouw, Tante Fientje, na ons 

vertrek uit het huis Irmstraat 61 in Simpelveld op de binnenhof op nummer 59 gaan wonen. 
Om daar te kunnen komen moest je door de poort tussen de huizen no 61 en no 57 van de 
familie Janssen, die daar niet alleen woonden, maar waar Nol Janssen ook zijn bakkerij had en 
zijn vrouw Agnes een winkel in koloniale waren bestierde. 
 
Twijfel of ik wel zoveel wist van oom Johan als ik dacht, bekroop me pas nadat ik inzage had 
mogen nemen in het personeelsdossier van hem bij de Medische Missiezusters.6 Daaruit 
bleek, dat oom Johan pas midden 1945 bij deze zusters in dienst was getreden.7 Oom Johan is 
dan 33 jaar en dus komt onmiddellijk de vraag op of dit dan wel zijn eerste baan is geweest. 
En zo niet, waar heeft hij dan daarvoor gewerkt en welk soort werk heeft hij toen gedaan?  
Of zou dan toch waar zijn wat mijn -helaas overleden- nichtje Lenie Wolters-Sluijsmans altijd 
beweerde: 
Ook jouw oom Johan is tuinknecht bij Huize Loreto geweest, ik heb dat zelf gezien.  

                                                                                                                                                         
4 De samenstellers van het Fotoboek Oad Zumpelveld, gelijknamige Stichting, 1980, zijn waarschijnlijk ook op 
het verkeerde been gezet door het grote tijdverschil tussen wijding en eerste mis in Simpelveld. Men plaatst op 
pag. 69 een foto van de neomist met zijn familie voor het ouderlijk huis op de Molsberg en dateert de foto op de 
dag van de wijding 28 juni 1941; die foto kan dus nooit op die dag daar genomen zijn, maar is gemaakt op 25 
januari 1942, want op die dag was oom Frans wel in Simpelveld en deed hij zijn eerste mis in de parochiekerk te 
Simpelveld (Bron: Chronik von Haus Loreto, Band 13, pag. 401, zie hierna noot 22). 
5 Ik realiseer me nu pas, dat ik me niet herinner dat hij ook zijn andere broer Piet regelmatig bezocht. 
6 Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, AR/Z084, inv. nummer 745. 
7 De arbeidsovereenkomst tussen hem en de Stichting “Medische Missiezusters”te Imstenrade is niet gedateerd 
en noemt ook geen ingangsdatum, maar in een brief van 13 april 1970 van deze zusters aan een 
Bedrijfsvereniging wordt die datum wel genoemd: 30 juli 1945.  

I 
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Ik besloot te proberen meer over deze twee ooms te weten te komen en daarover in een 
dubbelportret van deze broers van mijn vader Leo Jaegers (1899-1977)8 als laatste bijdrage in 
de reeks Bijvangst verslag te doen. 
 
  

e laatste bijdrage in de serie Bijvangst gaat dus over mijn oom Johan en mijn 
heeroom Frans. Beiden zijn inmiddels overleden.  
Naarmate het onderzoek voor deze bijdrage vordert, komen niet alleen diverse 

verrassende feiten boven tafel. Ook komt onverwacht de prominente rol in beeld, die het 
klooster Huize Loreto en de congregatie van de zusters van het arme Kind Jezus op cruciale 
momenten in het leven van oom Frans heeft gespeeld.  
En tenslotte blijkt hoe belangrijke de plaats van oom Frans op de belangrijke momenten in het 
leven van zijn broer Johan en zijn vrouw is geweest. 
 
Niet iedere lezer van De Bongard zal deze twee broers van mijn vader kennen. Laat ik daarom 
beginnen met een foto van elk van de hoofdrolspelers. 
Ik herhaal deze foto’s in het klein bij elk onderdeel, zodat direkt duidelijk is over wie de 
betreffende tekst gaat. 
 
 

    

 

                                                 
8  Ik voltooide het 1e concept van deze bijdrage op 8 september 2015, op de dag dus dat mijn vader -als hij nog 
leefde- 116 jaar zou zijn geworden. 

D 
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Johan Jaegers, 
Tuinman bij twee congregaties 

 
 

De tijd van opleiding 
 

om Johan kreeg in 1918 zijn eerste onderwijs als zoveel andere 
dorpsbewoners op de lagere school in Simpelveld. Zijn oudere broer 
Frans zat toen al een paar klassen hoger op die school. In die tijd duurde 

de lagere school 6 á 7 jaar. Oom Johan zal dus rond 1925-26 die schooltijd afgesloten hebben. Hij 
is dan ongeveer 14 jaar.  
Is hij na de lagere school mijnwerker geworden, zoals zijn oudere broers Leo of Piet al jaren 
waren? Ik heb niets kunnen vinden dat op een mijnwerkersverleden van oom Johan wees. Dat 
klopt overigens ook met het verhaal in de familie, dat oom Johan de enige van de broers is 
geweest, die nooit in een mijn gewerkt heeft. 
 
Hoe is oom Johan dan tenslotte tuinman geworden? Soms ook begonnen als tuinman in Huize 
Loreto zoals ik al meermalen hoorde vertellen? 
Ik vroeg en kreeg toestemming tot inzage van een map met personeelsdossiers van wat de 
eerwaarde zusterarchivaris noemde “lekenmedewerkers” van Huize Loreto. Ik vond daarin niets 
wat op een carrière als tuinman van oom Johan bij dat klooster wees. 
Pas door een opmerking van zuster Clara Amata, de laatste overste van het klooster Huize Loreto, 
kwam ik er later achter, dat ik in het verkeerde archief zocht. Ik moest niet in het archief van de 
Nederlandse kerkprovincie van het arme Kind Jezus zoeken, maar in het archief van het klooster 
Huize Loreto zelf. 
 
Voor raadpleging van dat archief moest ik in Aken zijn. Sinds de terugkeer van de zusters van het 
arme Kind Jezus uit Simpelveld naar Aken in 2012, wordt daar ook het kloosterarchief van Huize 
Loreto bewaard. Het archief van de kerkprovincie Nederland wordt bewaard in het 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha bij Cuijk. 
De reis naar Aken was echter vergeefs gelet op wat ik zocht. In het kloosterarchief van Huize 
Loreto in Aken waren geen dossiers of gegevens over lekenmedewerkers aanwezig. Van bepaald 
bevoegde zijde werd op enig moment zelfs twijfel uitgesproken of begin 20e eeuw van andere leken 
dan onderwijzend personeel wel ooit dossiers zouden zijn aangelegd.  
Hoe dan ook, als dergelijke dossiers al bestaan hebben, dan zijn ze later in ieder geval niet (meer) 
bewaard of op een niet gemakkelijk herkenbare plaats opgeborgen 
 

oals gezegd heeft mijn nichtje Leny Sluysmans9 me tijdens haar leven meermalen verzekerd, 
dat ze oom Johan als tuinknecht op Huize Loreto heeft zien werken. Bewijs uit eigen 
wetenschap, dus zaak beslist, of toch niet? 

In 1930 was oom Johan 18 jaar en zijn broer Frans al een jaar of wat vertrokken als tuinman bij 
Huize Loreto. Oom Johan begint eind juni 1945 zijn werk als tuinman bij de Medische 
Missiezusters. Hij kan dus alleen maar tuinman bij Huize Loreto geweest zijn in de periode ±1928-
1945. 
Mijn nichtje Leny Sluysmans is in 1937 geboren en zij was de eerste leken leerkracht op de 
Fröbelschool of Bewaarschool en weer later Kleuterschool van Huize Loreto te Simpelveld. Zij 
begon haar werk op die school nog vóór ze twintig was en kan dus oom Johan als tuinman bij 
Huize Loreto gezien hebben vanaf ongeveer 1956 of later.  

                                                 
9 H.H.J.M. Sluysmans (1937-2013), gehuwd geweest met H. Wolters (1939-2000). 

O

Z



79 
 

Oom Johan werkte toen echter al ruim 10 jaar als tuinman bij de Medische Missiezusters. In het 
personeelsdossier van oom Johan in het archief van de Medische Missiezusters10 vond ik geen 
aantekening over zijn vorige werkgevers. De huidige archivaris van die congregatie vertelde me, 
dat ze oom Johan nog als tuinman gekend en gesproken had. Zij wist niet waar hij voordien 
gewerkt had. Ze bracht me in contact met zuster Andrea11, die 27 jaar verantwoordelijk was 
geweest voor tuin en park van Imstenrade. Als zodanig was ze destijds dus de directe cheffin van 
oom Johan. Ook zij is helaas niet bekend met een mogelijk dienstverband van oom Johan bij Huize 
Loreto voordat hij op Imstenrade kwam werken. 
 
Het lijkt dat ik niet kan bewijzen dat oom Johan op Huize Loreto tuinman is geweest. Het bewijs 
bestaat echter, zwart op wit. Ik vind dat stuk pas bij zijn begrafenis. 
 
 

Frans Jaegers, 
Herder in Frankrijk en België . 

 
 

Eerste deel van zijn opleiding 
 

om Frans bezocht dezelfde lagere school in Simpelveld als zijn andere 
broers, maar wel vanaf 1914. Vermoedelijk heeft hij in de laatste jaren zijn 
broertje Johan nog als leerling van de lagere klassen mee gemaakt. Uit een opgave van de 

gemeente Simpelveld van leerplichtige leerlingen in 191412 blijkt, dat oom Frans tegelijk met zijn 
oudere broer Piet (1903) de lagere school bezocht. 
Details over een middelbare opleiding van oom Frans waren me niet bekend. Maar zou hij zonder 
een dergelijke opleiding ooit priester geworden zijn? 
Dankzij de hulp van de archivaris van het bisdom Versailles kreeg ik de beschikking over een 
eigenhandig door oom Frans geschreven curriculum uit 1936. Daarin staat o.a. dat hij van zijn 14e 
tot en met 18e jaar ondergrondse mijnwerker is geweest. Dat klopte dus met hetgeen mijn vader 
me ooit vertelde. In een andere bron, waarin heeroom zelf geciteerd wordt alsof hij geïnterviewd 
werd, staat dat hij vanaf zijn 12e jaar in de mijn werkte, eerst bovengronds, later ondergronds en 
met nachtdiensten.13 
 
Ondanks hulp van diverse kanten is het me helaas niet gelukt te traceren bij welke van de vele 
mijnen in Zuid-Limburg oom Frans tussen zijn 14e en 18e jaar gewerkt heeft. Ik heb wel ontdekt 
dat het mijnwerkersvak bepaald niet zijn grote liefde is geweest. 
In datzelfde interview uit 1991 vertelt oom Frans namelijk dat hij het geluk had om uiteindelijk 
met hulp van een Simpelveldse kapelaan14 als aankomend tuinman voor Huize Loreto te mogen 
gaan werken en zo in staat werd gesteld het mijnwerkerschap te ontvluchten.  
Dat is de eerste keer in zijn leven, dat de zusters van het arme Kind Jezus op een keerpunt in zijn 
leven oom Frans de helpende hand bieden. 

                                                 
10 Ik zeg graag dank voor haar hulp aan zuster Lydwien Nieuwenhuis, archivaris van de Medische Missiezusters, dat 
ik dit dossier mocht inzien in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha. 
11 September 1953 bij de Medische Missiezusters ingetreden. 
12 Gemeentearchief Simpelveld, lijsten als bedoeld in art. 18, lid 1 van de Leerplichtwet, Rijckheyt, inv. nr. 2804. 
13 Interview in Grenz-Echo, 22 juni 1991, voorafgaand aan de viering van zijn gouden priesterfeest te Bracht.  
14 Dat moet kapelaan Schulpen geweest zijn; hij was van 1919-1932 als zodanig werkzaam te Simpelveld, St.-
Remigius te Simpelveld, kerk en parochie gedurende meer dan acht eeuwen, drs. Luc Wolters, Kerkbestuur St.-
Remigius te Simpelveld, 2003. 

O
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e tweede keer dat zusters van het arme Kind Jezus redder in de nood waren, was jaren 
later toen hij ernstig ziek midden 1949 met bisschoppelijk verlof eerst in Zwitserland 
kuurde en daarna voor verder herstel naar Gemmenich kwam. Meer daarover hierna. 

 
Vermoedelijk staat oom Frans als jonge tuinman op een foto van lekenpersoneel van Huize Loreto. 
De gelijkenis is frappant, maar de datering van de foto staat helaas niet exact vast.  
Ook vermeldt de achterkant van deze foto niets anders over dit jonge personeelslid dan: Gärtner 
Johannes. 15 
 

 
 

In zijn curriculum geeft oom Frans ook het verloop aan van zijn middelbare schooltijd. Hierna put 
ik natuurlijk ook uit die eigen opgave van oom Frans over zijn opleiding tot zijn aankomst 

op het grootseminarie te Versailles. 
Na lezing van zijn cv begon mij allengs al enigszins te dagen waarom de Kronik-schrijfster van 
Huize Loreto opmerkte dat hij zijn priesterschap had moeten veroveren.  
 
Als bijna 19-jarige jongeman begon hij met zijn middelbare opleiding aan de school voor late 
roepingen van het internaat van de paters van de H. Familie te Kaatsheuvel. 
Van daaruit vertrok hij voor zijn zesde- en tevens laatste jaar van zijn middelbare opleiding vanaf 
het schooljaar 1932-1933 naar de Rethorica bij de Kruisheren in Maaseik (België).  
Daarna volgt hij in Neeritter in Limburg een deel van het noviciaat bij diezelfde orde.  
 

                                                 
15 Vermoedelijk is de foto gemaakt tussen 1925-1930 en dat is de tijd van het Hilfsgärtner-schap van oom Frans; zie 
ook Bijvangst no 3 in De Bongard, tijdschrift Heemkundevereniging Simpelveld-Bocholtz, 2015. 

D
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De tuin van dit noviciaat zag er 
rond 1930 zo uit, gezien vanaf 
een van de kamers van het 
instituut. 
 
Zelfs van oom Frans en alle 
mede-leerlingen van zijn 
Rethorica klas 1932-1933 blijkt 
tot mijn verbazing een foto uit 
die tijd te bestaan en ook nog 
beschikbaar te zijn.16 
 
 
 
 

 
 
 

Tuinman op Imstenrade 
 

Oom Johan begon formeel op 30 juli 1945 zijn dienstbetrekking als tuinman bij de 
medische Missiezusters op Imstenrade. In zijn arbeidsovereenkomst wordt dat zo 
omschreven: 
“(…) J. Jaegers (treedt) ten behoeve van het verrichten van tuinwerkzaamheden 
in het park van het klooster “Imstenrade”als vaste arbeider in dienstbetrekking, 
(…) (en) zal alszodanig werkzaam zijn gemiddeld 50 uren per week- exclusief schafttijden(…).” 
 

                                                 
16 Met bijzondere dank aan Dr. Roger Janssen, kruisheer, archivaris en geschiedschrijver van de Orde der Kruisheren. 
Van zijn hand is o.a. Oord van helder licht, 800 jaar Orde van het Heilig Kruis (1210-2010), 2010 St. Agatha-Cijk, 
waarin op pag. 356 e.v. ook vele andere publicaties van deze Kruisheer. Ook hield hij 26 mei 2015 een lezing voor de 
leden van De Bongard n.a.v. de herdenking van de moord op 30 mei 1965 in de Kongo op broeder Hubert Jacobs, 
afkomstig van de Huls, zie De Bongard, themanummer 2015. 
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e tuin van het klooster van de Medische Missiezusters wordt terecht een park genoemd. 
Ook nu is een groot deel daarvan nog te zien. Dat geldt ook voor het prachtige hoofdhuis.  
In de 14e eeuw lag op de plaats waar nu nog Imstenrade is een kasteel van de heren van 

‘Emsenrode’. Het kasteel is in de loop van de eeuwen verdwenen en in 1908 werd op een deel van 
het terrein de kasteelachtige villa ‘Imstenrade’ gebouwd met daarbij een landschapspark.17  
Deze villa werd later het klooster van de Medische Missiezusters. 

 

 
 

 
 

Huwelijk met tante Fientje 
 

Vijf jaar nadat hij een vaste betrekking op Imstenrade had verworven, zet oom 
Johan een nieuwe beslissende stap in zijn leven. Oom Johan en tante Fientje 
(Lemmens) geven elkaar het jawoord op 14 juni 1950 en het kerkelijk huwelijk 
volgt op 24 juni daarna in de parochiekerk de H. Kruisverheffing te Cadier en 
Keer.18 Oom Frans, die dan nog in Gemmenich herstelt, is er bij, want hij voltrekt 
als priester-delegatus dit huwelijk.19  
Dit is ook het eerste duidelijke bewijs van een bijzondere band tussen de broers Johan en Frans en 
specifieke rol, die broer Frans als priester daarin vervult. 

                                                 
17 Villa gebouwd door de Belgische reder F. Schepens (getrouwd met een Heerlense) naar een ontwerp van  
de Brusselse architect H. van Massenhove. De villa staat in een parkachtige tuin die omstreeks 1928 werd aangelegd 
en is toegeschreven aan tuinarchitect J.B. Teuwen te Meerssen. 
18 Twee jaar later (1952) werd die kerk per direkt gesloten en buiten gebruik gesteld, omdat na verwijdering van het 
stucwerk in het transept bleek hoe groot de schade door boktorren werkelijk was. 
19 Dit blijkt uit hun trouwboekje, waarvan mij welwillend kopie werd gegeven door Mevrouw S. Welsch van Hotel 
Groot Welsden te Margraten. Voor die en diverse andere gegevens, die ik van en via haar ontving, bedank ik graag 
uitdrukkelijk ieder van Groot Welsden, die naar informatie voor me zocht.  

D
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De vrouw20 van oom Johan was geboren als 12e van de 16 kinderen van het landbouwers gezin 
van Sjoke Lemmens en Katrien Ruwet.21 Wij noemden haar tante Fientje. 
Tante Fientje was het 4e van de zeven meisjes, waarvan er drie na een half jaar of enkele jaren na 
hun geboorte overleden. Zij was een geboren en getogen Keerse. 
 
 

Slot opleiding  
 

ervolgens solliciteert oom Frans naar een plaats op het Séminaire Notre-
Dame de Lourdes in Montmagny (Fr) en wordt tot deze opleiding voor late 
roepingen toegelaten. Hij verblijft er in de periode 1934-1936.  

Uit een bepaald deel van het register van vertrokken personen uit Simpelveld, jaar 1936, blijkt dat 
de volgende stap oom Frans naar Versailles bracht en ook wanneer dat is geweest. Essentiële 
details van zijn tijd in Versailles komen hierna aan de orde.  
 

 
Groot-Seminarie en wijding 

 
In weerwil van een inhoudelijk kleurloze22 steunbrief van de prefect van het instituut te 
Montmagny, wordt oom Frans in 1936 aangenomen op het Groot-Seminarie van het bisdom van 
Versailles.  
Dan pas laat hij zich ook uitschrijven bij de burgerlijke stand te Simpelveld zoals uit het register 
van vertrokken personen 1936 van die gemeente blijkt. 
 

 
In augustus 1940 wordt hij tot sub-diaken gewijd en in november van dat jaar tot diaken.  
 
28 Juni 1941 is zijn grote dag: in de kathedraal van Versailles wordt hij tot priester gewijd door de 
bisschop Benjamin-Octave Roland-Gosselin (bisschop van 1931–1952).  
 
 
Hij is dan 34 jaar en gerekend vanaf zijn 19e heeft hij dus 15 jaar vol moeten houden alvorens zijn 
doel te bereiken.23  

                                                 
20 Maria, Hubertina, Lucia, Josephina Lemmens (30 december 1916-10 februari 2006). 
21 Met dank aan (de secretaris J. Purnot van) het bestuur van de Historische Kring Cadier en Keer, die me niet alleen 
omgaand, maar ook uitputtend hielp aan deze gegevens en daarnaast ook nog aan die van alle andere leden van het 
gezin van Pieter, Josephus, Hubertus Lemmens (1880-1970) en zijn vrouw Catharina Helena Hubertina Ruwet (1881-
1965).  
22 “(…) je n’ai pas réussi á le connaître complétement(…) en dat bij iemand die ruim 2 jaar je leerling was?  
23 Klosterchronik des Hauses Loreto, abgeschreiben von Schw. Cecilia König P.I.J., 1999, Band 4042, 6 januari 1942: 
Er hat sich sein Priestertum tapfer erkämpfen müssen. (…)Zweimal hatte er es in einem Orden versucht (…) Dann 

V
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Daarmee wordt duidelijk waarom iemand24 van Huize Loreto in januari 1942 schreef: 
Er hat sich sein Priestertum tapfer erkämpfen müssen.  
 
 

 

                                                                                                                                                                
stellte (er) sich dem Bischof von Versailles zu verfügung. Ik mocht ook inzien Chronik von Haus Loreto, de originele 
kroniek dus, die nog altijd handgeschreven wordt bijgehouden en vond in deel 13 deze passages in iets andere 
formulering: Er hat sich sein Priestertum teuer erkämpfen müssen. Zweimal hatte er es in einem Orden versucht (…) 
Dann versuchte er, seine Studien in Frankreich zu beendigen und stellte sich dem Bischof von Versailles zur 
Verfügung. Waarom bij het maken van het afschrift het woord “teuer”vervangen werd door:” tapfer” blijft een raadsel. 
Hoe het ook zij, wie dit schrijft op dat moment, bewijst gedurende 15 jaar goed op de hoogte te zijn gebleven van de 
wederwaardigheden van de ehemaliger Gartenbursche, Franz Jaegers van Huize Loreto. 
24 De onbekende zuster van Huize Loreto, die onder de bede: Ons Moederke bescherm ons! Tagebuch von Haus 
Loreto August 1944 – Mai 1945, schreef. Voor meer details zie Echo uit Huize Loreto, Donné. Jaegers mmv Luc 
Wolters, heemkundevereniging Simpelveld-Bocholtz, 2014. 
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De neomist met zijn ouders, zus en broers voor hun ouderlijk huis op de Molsberg. 

(l.-r.) mijn vader Leo, oma Molsberg, tante Regina, oom Frans, oom Johan, opa Molsberg en oom 
Piet. 

 
Aankomst van de neomist, geflankeerd door zijn ouders, bij de parochiekerk (S’veld).  

Uit deze foto blijkt dat er op die dag25 in januari 1942 sneeuw lag.26 
 

                                                 
25 Zie noot 4 voor toelichting op datum van deze foto. In het midden  oom Frans en derde van links oom Johan. 
26  In dezelfde zin: Bei grosser Kälte fand die öffentliche verspätete Primiz des hochw. Herrn Franz Jaegers statt. Das 
katholische Volk will unter allen Umständen seine Priester ehren. Würdige Mutter Vicarin schenkte eine Kasel zum 
Fest. Bron: aantekeningen op zondag 25 januari 1942 in Chronik von Haus Loreto, Band 13. 
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De eerste tien jaar van het huwelijk  
 

e eerste 10 jaren van het huwelijk van oom Johan en Tante Fientje stond 
in het teken van hun kinderwens.  
De vervulling van die wens leek in eerste instantie probleemloos te 

verlopen. Op 21 april 1951 werd hun eerste kind geboren. Tot groot verdriet van 
de ouders kwam het kind echter levenloos ter wereld. Dat drama zou zich 
herhalen in 1953 en nog een keer in 1960.27 
Uiteindelijk is hun duidelijke kinderwens nooit in vervulling gegaan en het huwelijk kinderloos 
gebleven. 
 
Nadat wij naar de Schiffelderstraat waren verhuisd en oom Johan en tante Fientje vlak bij ons 
oude huis in de Irmstraat een huis betrokken, gingen zowel mijn vader als mijn oudste zus Ine 
geregeld bij hun op bezoek.  
Ik bezocht hun minder vaak, maar herinner me de hartelijkheid waarmee ik bij elk bezoek weer 
werd ontvangen.  
En hoe weinig ik eigenlijk van hun wist, realiseerde ik me pas goed als ik tijdens het onderzoek 
voor deze bijdrage in openbare stukken lees over dat trauma van drie miskramen.28  
 

 
De tijd als priester-arbeider 

 
l binnen een week na zijn wijding werd oom Frans benoemd tot vicaris van 
St. Sulpice de Favières. Kennelijk doorstond hij die vuurdoop goed, want 
nog geen 6 jaar later werd hij al tot pastoor benoemd en wel van drie 

parochies tegelijk: Boissy le Cutté, Villeneuve sur Auvers en Le Mesnil-Racoin.29 
 
In ieder geval vanaf de tijd van zijn pastoraat en misschien ook al enkele jaren daarvoor, heeft hij 
als priester-arbeider zijn pastorale werkzaamheden uitgevoerd. De priester-arbeider was een 
initiatief in de Katholieke Kerk in Frankrijk dat tot doel had de missie van de Kerk onder de 
arbeiders te intensiveren. Priesters evangeliseerden door te werken in fabrieken naast hun 
parochianen, die de kerk massaal de rug toekeerden in die tijd.  
Huisbezoeken moesten dan na de werktijden als vervolg op de contacten tijdens het werk nog 
worden afgelegd.  
 
Een priester-arbeider had in het algemeen ook geen huishoudster, woonde vaak op enkele kamers 
en verzorgde zijn hele huishouding dan ook zelf. 30 

                                                 
27 Respectievelijk 12 februari 1953 en 28 februari 1960, telkens te Heerlen. 
28 Mijn zus Ine bleek door een bepaalde opmerking destijds van onze vader wel iets van een miskraam te weten, maar 
de volle omvang van dit drama was ook haar onbekend. 
29 Tot vicaris op 3 augustus 1941 en tot pastoor op 15 juni 1947. 
30 Het initiatief tot deze beweging is van de dominicaan Jacques Loew, priester-arbeider in de haven van Marseille 
(1941). De Franse dominicaan en theoloog Marie-Dominique Chenu, zette zich in om dit soort pastoraat theologisch te 
funderen. Nadat priester-arbeiders in hun loyaliteit ook lid van (linkse) vakbonden en politieke partijen werden, 
verbood paus Pius XII in 1953 de beweging. In België bestaan nog priester-arbeiders. De bekendste van hen is Gaston 
Schoonbroodt. Hij droeg de Mis op voor Julie en Melissa en maakte toen grote  
indruk. Deze priester-arbeider reed dertig jaar geleden als conducteur op de tram door de voorsteden Jemeppe, Seraing 
en Flemalle van Luik. Hij werd later buschauffeur, tot hij acht jaar geleden met 'pre-pensioen' ging (uit: Trouw, 28-12-
1996). 

D
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Werk als tuinman eist zijn tol  
 

egin maart 1970 komt oom Johan onder behandeling van een 
reumatoloog van het ziekenhuis te Heerlen. Naast mogelijk familiaire 
belasting zijn bepaalde reumatische aandoeningen zeker geen 

zeldzaamheid bij personen, die beroepsmatig in weer en wind buiten moeten 
werken. 
 
Op advies van de behandelende specialist volgt o.a. maanden lang drie keer per week intensieve 
fysiotherapie.  
Het personeelsdossier van oom Johan bij de Medische Missiezusters bevat ook duidelijke bewijzen 
van langdurige behandelingen door een specialist-reumatoloog.  
Ik vond in dat dossier geen enkele aanwijzing, dat die reumatische klachten en aandoeningen 
uiteindelijk geleid zouden hebben tot vervroegde beëindiging van zijn werkzaamheden als tuinman 
voor de Medische Missiezusters op Imstenrade. 
Uit andere stukken blijkt, dat hij tot zijn pensionering op 65-jarige leeftijd tuinman blijft op 
Imstenrade en, weer later, een assistent, de heer Hissel, hem helpt. 

 
 

Gevolgen van werken als priester-arbeider 
 

Leven en werken als priester-arbeider was een hard bestaan, dat alleen voor de 
fysiek en psychisch sterksten was weggelegd en ook dan nog kon die leef- en 
werkwijze iemand uiteindelijk opbreken. Zo verging het ook oom Frans. 

B 
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om Frans moest iets meer dan acht jaar na zijn priesterwijding ervaren, dat zijn lichaam 
niet kon wat zijn verstand wilde. Voor herstel verbleef hij eerst enkele maanden in een 
kliniek in Zwitserland. Daarna kreeg hij eind 1949 verlof van het bisdom Versailles in het 

kader van verder herstel toestemming tot verblijf in Gemmenich. Hij verbleef vervolgens tot in 
1952 in Gemmenich en was daar ook rector. 
Het leek eerst werkelijk onmogelijk te achterhalen waar in Gemmenich oom Frans rector was 
geweest. In het slot van deze bijdrage zal ik verslag doen van de zoektocht naar de plaats in 
Gemmenich van zijn rectoraat. 
 
Slot volgt in het volgende periodiek. 
 
 
 

O
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Van hobby naar vrijwilligerswerk  
 
Door Hans Schaakxs 
 
Op 22 juni 2016 kreeg ik van de Heemkunde-
vereniging De Bongard een mailtje doorgestuurd 
van het LGOG sectie AVL waar een uitnodiging 
in stond voor het deelnemen aan de opgraving als 
vrijwilliger. 
Hier heb ik meteen op gereageerd door me aan te 
melden bij Arcadis, het archeologisch bedrijf dat 
deze opgraving gaat uitvoeren. 
Omdat ik in het bezit ben van het VCA-certificaat 
hoefde ik alleen nog veiligheidsschoenen mee te 
nemen want een veiligheidsvestje en helm kreeg 
ik ter plaatse. 
Aanleiding tot deze opgraving is het plan van de 
gemeente Maastricht om op het Stationsplein een 
grote fietsenstalling te bouwen waarvan een groot 
deel ondergronds komt. 
 
De aannemer begon eerder met zijn 
werkzaamheden waardoor onze opgraving reeds 
op donderdag 7 juli een aanvang nam. Helaas was 
ik die donderdag en de vrijdag verhinderd. 
Maar op maandag 11 juli meldde ik me bij Timo 
Vanderhoeven die mij instructies gaf alsmede een 
veiligheidsvestje en helm. 

 
Plaats van opgraving. Vóór ingang 

station Maastricht. 
 

  
Bron: Website Gemeente 
Maastricht 

In de week voor carnaval 2015 hebben archeologen van Arcadis in 
opdracht van de gemeente Maastricht archeologisch onderzoek 
uitgevoerd op het Stationsplein en in de Stationsstraat. Dat gebeurde 
als voorbereiding op de bouw van een fiets- en scooterstalling onder 
het Stationsplein. 
 
Volgens historische kaarten lagen op deze plek grachten van de 
vestingwerken van Maastricht. In een aantal proefputten zijn 
vullingen van deze grachten gevonden. Veel verrassender is de 
vondst van Romeins materiaal. Archeoloog Timo Vanderhoeven: 
“Wat niemand verwachtte, is dat we tussen de vestingwerken 
Romeinse resten hebben aangetroffen in de vorm van 
bouwmateriaal, aardewerk en waarschijnlijk een oventje.” 
Dit zijn de eerste aanwijzingen dat de Romeinse nederzetting in 
Wyck zich verder naar het oosten uitstrekte dan de tegenwoordige 
Wycker Grachtstraat. 
 
Eind 2015 komt er in overleg met de aannemer een 
vervolgonderzoek. De vondsten gaan nu eerst naar het gemeentelijk 
depot. Op een later tijdstip bekijken we of we ze kunnen 
tentoonstellen in de nieuwe fiets- en scooterstalling. De bouw 
daarvan is voorzien tussen eind 2015 en medio 2017. 
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Eindelijk kon ik de site op en beginnen. Mijn metaaldetector (White’s XLT) had ik bij me maar 
was helaas de eerste dag het batterijpack vergeten ……..   Gelukkig kon ik de detector (Tesoro) 
van Timo gebruiken. Naast zoeken naar metaal heb ik ook andere archeologische werkzaamheden 
uitgevoerd. Denk hierbij aan couperen van de aardbodem boven een bakoventje, scherven en 
andere oogvondsten uit de grond halen nadat deze geregistreerd waren en vooral kijken naar de 
grond voor sporen, verkleuringen. Onder begeleiding van Timo en Piet (van der Gaauw) heb ik 
leren kijken en vooral leren ‘zien’. 
 

 
Contouren van een bakoven 
 
Op de eerste dag zijn drie kleine oventje gevonden waarbij de locatie van één van deze reeds 
bekend was van een proefboring voorafgaande aan deze opgraving. Dit was ook de reden dat hier 
een opgraving is uitgevoerd.  
Kraanmachinist Marco haalde met een bak van anderhalve meter breedte telkens een laag van 
ongeveer 10 centimeter weg waarna telkens de vrijgekomen bodemlaag bestudeerd werd. Hierbij 
werd gekeken naar verkleuringen, scherven en andere sporen. Het geoefende oog van de 
archeologen zag de sporen natuurlijk sneller dan ik, maar later werd ook voor mij steeds 
duidelijker te zien wat de bodem prijsgaf. 
Deze bakoventjes waren te klein om aardewerk in te bakken. Waarschijnlijk zijn ze gebruikt bij 
metaalbewerking. Het was bijzonder dat we vele dakpanresten vonden maar nergens een 
aanwijzing dat er een gebouw(tje) gestaan heeft.  
 
Tot mijn grote vreugde kon met mijn metaaldetector mijn hobby uitoefenen op een archeologische 
site. Hierbij wordt de detector op ‘alle metalen’ gezet omdat we natuurlijk ook ijzer willen 
oppiepen. IJzer was immers een belangrijk metaal voor de Romeinen. Vooral spijkers werden 
gemaakt van dit metaal. We hebben dan ook ongeveer tien ijzeren spijkers uit de bodem gehaald, 
variërend in lengte van 5 tot 12 cm. 
Verder vonden we 8 Romeinse muntjes, allemaal een As. Uit de vierde eeuw, waardoor de 
bakoventjes meteen gedateerd konden worden. Sommige waren nog heel goed leesbaar! 
Tevens zijn 4 Middeleeuwse munten gevonden. Alle munten zijn met de grootste zorg behandeld. 
In tegenstelling tot onze zoekersgewoonte om gevonden munten meteen met de vingers schoon te 
wrijven. Ze werden voorzichtig in een plastic zakje gedaan. 
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De gevonden munten, net zoals alle andere vondsten zijn na de opgraving naar het Centre 
Céramique gebracht waar deze schoongemaakt en gecatalogiseerd worden. De metaal vondsten 
zullen gerestaureerd worden. 
 

 
Voorbeeld van aardewerk uit de ijzertijd  
(800-0 voor Christus) 
 

De voorlopige conclusies: 
- Hoewel het hier een relatief klein 
opgravingsgebied betrof (ongeveer 60 bij 15 
meter), is er een duidelijke aanwijzing gevonden 
dat hier Romeinen hebben gewerkt met metaal. 
- De gevonden dakpanresten kunnen ook van 
over de Maas naar hier gebracht zijn als afval 
van de daar gelegen bebouwing. 
- Ook de gevonden aardewerkscherven zijn niet 
meteen in verband te brengen met de 
bakoventjes. De aardewerkscherven waren van 
wrijfschalen, potten en enkele mooie terra 
sigillata stukken. 
- Tevens werden enkele aardewerken scherven 
uit de ijzertijd gevonden, te herkennen aan de 
diepzwarte kleur. 
 

Ik ben ook uitgenodigd om het traject verder te vervolgen. Dit wil zeggen dat ik het schoonmaken 
en registreren van de vondsten kan bijwonen. Het eindverslag van archeoloog Timo Vanderhoeven 
wordt over enkele weken verwacht. 
 
Archeologisch onderzoek Stationsstraat afgerond 
 
Van 6 tot en met 13 juli 2016 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de Stationsstraat in 
Maastricht. Gemeente Maastricht, Arcadis Nederland B.V. en enkele vrijwilligers hebben het 
onderzoek uitgevoerd. 
Tijdens vooronderzoek in de Stationsstraat, dat in februari 2015 is gedaan, werden tussen de resten 
van 18de eeuwse vestingwerken, sporen van Romeinse handwerkersactiviteiten aangetroffen. De 
archeologische resten tonen aan dat er tot aan het station Romeinse bewoning moet zijn geweest aan 
het einde van de 2de-3de eeuw na Chr. 
 
Deze week zijn er opnieuw diverse sporen aangetroffen. Zo zijn er onder andere musketkogels 
gevonden (vermoedelijk uit de 18de eeuw), Romeinse potscherven, oventjes uit de Romeinse tijd en 
munten. Een van de munten is uit de tijd van keizer Constantinus (306-337 na Chr.). Onder het 
Romeinse niveau is handgevormd aardewerk aangetroffen, mogelijk nog van voor de Romeinse tijd. 
 
Archeoloog Timo Vanderhoeven: “Vorig jaar waren we aangenaam verrast toen we de Romeinse 
nederzetting aantroffen. Het onderzoek van de afgelopen week heeft opnieuw mooie vondsten en 
sporen opgeleverd. Waaronder drie Romeinse kuiloventjes die vermoedelijk zijn gebruikt om metaal 
te bewerken. Onderzoek van de monsters uit de oventjes kan hier mogelijk antwoord op geven”. 
 
Alle vondsten worden de komende weken schoongemaakt en onderzocht bij Centre Ceramique. Na 
onderzoek kan met meer zekerheid worden gezegd hoe oud de vondsten zijn, waar ze vandaan 
komen en waarvoor ze zijn gebruikt. 
 
Bron: www.fietsenstallingmaastricht.nl 
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  Jaarprogramma 2016 
 

Najaar 2016 

 

   

Di. 18 oktober Lezing vakwerk Coen Eggen  

   

Di 22 november Najaars-alg. ledenvergadering 19.30 uur, lezing Clara Fey en haar 

religieuze vriendinnen in negentiende-eeuws Aken  

 

Zon. 11 december Kerstmarkt in Simpelveld  
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Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering 

dinsdag 22 november 2016, 19.30 uur Party Centrum Oad Zumpelveld 
 

Door middel van dit convocaat nodigen we al onze leden uit om de algemene 
najaarsledenvergadering bij te wonen. We beginnen om 19.30 uur. 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen door onze voorzitter Luc Wolters 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 maart 
2016 

3. Financieel verslag penningmeester Armin Hamers 

4. Nieuws van secties en activiteiten 

5. Vooruitblik 2017 

6. Rondvraag 

7. Eren van de 25jarige jubilarissen 

8. Sluiting (20.00 uur) 

 

Na deze korte vergadering zal Ine Scholl een lezing verzorgen met als thema: 

 

Clara Fey en haar religieuze vriendinnen in het negentiende-eeuwse Aken 

 

Voor verdere informatie over deze lezing verwijs ik u naar het artikel van Ine Scholl in 
het periodiek.  

 

 

Hetty Backbier 

Secretaris 
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 Lezing door Ine Scholl  

na de najaarsvergadering om 20.00 uur op 22 november 2016 

Café oud Simpelveld 

Clara Fey en haar vriendinnen 

In het Aken van de negentiende eeuw 
  

Clara Fey woonde vanaf 1878 in Simpelveld en stichtte hier het Loreto-
klooster. Ze groeide op in Aken in een spannende tijd. Binnen het 
katholieke geloof was er grote ontwikkeling gaande, de Duitse 
biedermeiercultuur werd gevolgd door de tijd van het Realisme, de 
industrialisatie van Europa, van Aken was in volle gang. 

In deze periode groeide Clara Fey op en stichtte ze haar klooster in 
Burtscheid. Haar ideeën en visie op geloof, op cultuur en op haar 
levensdoel werden door de bovengenoemde ontwikkelingen beïnvloed.  

Clara Fey stond daarin niet alleen. Haar vriendinnen Franzisca Schervier en Pauline von 
Mallinckrodt hadden dezelfde achtergrond als zij en maakten gelijksoortige keuzes in het 
leven. Alle drie nemen ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de welzijnszorg in 
Duitsland. 

Tijdens de lezing zullen we de bijzondere levens van deze vrouwen bespreken: de invloed van 
Luise Hensel, de ontwikkeling van kerkelijke orden in de zorg voor ouderen, kinderen en 
gehandicapten. 

Daarnaast komt de geschiedenis van Aken in de negentiende eeuw aan bod. In deze eeuw 
verandert de stad grondig. In 1803 zijn de verschillende wijken van Aken nog van elkaar 
gescheiden door weiden en akkers. Tijdens het leven van Clara Fey wordt Aken een 

industriestad en krijgt het 
met de internationale 
spoorlijnverbindingen 
contacten in heel Europa.  

 

Het spoorviaduct bij 
Burtscheid 
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Vakwerkbouw in zuidelijk Limburg, de afgelopen 600 jaar 
 

door Coen Eggen 
 

op dinsdag 18 oktober om 20.00 uur  
in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld. 

 

 

Dat Zuid-Limburg alles behalve dat half-buitenlandse uitstulpsel is van Nederland mag 
inmiddels bekend zijn. In tegendeel, het is al sinds mensenheugenis onderdeel van een veel 
groter cultuurlandschap. Het zal dan ook niemand verbazen dat er tal van relaties over de 
huidige landsgrenzen heen bestaan, en bestonden. Aan de hand van vakwerkbouw laat zich 
dat perfect illustreren. 
 
Vaklieden van elders werkten hier, timmerlieden van hier leerden hun vak elders, 
opdrachtgevers en bouwers namen hun eigen mensen mee, en daar doorheen speelt dan ook 
nog een grote verwantschap taal en gebruiken. Dat heeft alles bij elkaar boeiende constructies 
opgeleverd, waarbij nauwelijks sprake is van een vakwerktraditie voor ons eigen kleine 
gebiedje. Het blijkt ook uit de vele teksten op balken. 
En zo is er veel meer dat de aandacht verdient, en ook krijgt. Want wat te denken van het 
gegeven dat vakwerkgebouwen roerend goed waren, en daadwerkelijk meegenomen werden 
bij een verhuizing?!  
  
 

  

Typische 
Limburgse 
vakwerkbouw. 
In Mechelen 
(l.) en 
Bosschen-
huizen (r.). 
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Twee fragmenten 
van de oudste 
Simpelveldse 
vakwerkhoeve 
Sinterklaas: 
uitgesneden 
hoofdjes op de 
balken en 
inscriptie “IHS 
anno 1659”. 

 
Na 500 jaar bouwen, zoals het gedocumenteerd is in het boek, volgde er een eeuw van 
herwaardering en restauratie. Voor we bij het ‘nu’ zijn aangeland is er na de laatste 
wereldoorlog echter wezenloos veel gesloopt, en wat er nog stond is in veel gevallen alsnog 
verminkt, vaak door al dan niet goedbedoelde restauraties. Ook dat kritische geluid verdient 
aandacht, opdat we met de laatste paar nog te restaureren panden zeer zorgvuldig omgaan.  
 
En wat let ons vervolgens om nieuw te gaan bouwen volgens deze oeroude methode? Geen 
historiserende gebouwen, maar goede hedendaagse. Bouwen met materialen uit de streek! 
 

   

Coen Eggen 
(re.) en zijn 
jongste boek 
over 
Vakwerkbouw 
(l.). 

 
Coen Eggen   
Spreker Coen Eggen is de vakwerkdeskundige bij uitstek. Hij heeft de afgelopen veertig jaar 
intensief veldwerk gedaan in Limburg en nabije omgeving. Dit jaar publiceerde hij 
Vakwerkbouw, 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken. Met veel 
voorbeelden en meer dan 700 illustraties laat hij zien welke gebouwsoorten en invloeden in 
Zuid-Limburg voorkomen. Zowel op hoofdlijnen als in detail werkt hij alles uit en biedt zo 
een diepgaand inzicht in een bouwmethode die eeuwenlang de norm was. 
 
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro. 
 

• Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz 
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Excursie naar de bruinkoolwinning  
zondag 18 september 2016 
 
 
Als je vroeger van Aken richting 
Düsseldorf reed ging je op het 
knooppunt Jackerath rechtdoor, 
sinds enkele jaren moet je linksaf 
richting Mönchengladbach rijden 
omdat de weg rechtdoor is 
opgeslokt door de 
bruinkoolwinning. Binnenkort 
gaat het weer veranderen. Wie is 
er zo machtig dat je dorpen van de 
aardbodem kunt laten verdwijnen, 
autowegen kunt verplaatsen, diepe 
gaten van 300 meter in de grond 
graven? Het antwoord is RWE, de 
energiegigant die bruinkolen uit de 
grond haalt in dagbouw. 
 
Zondag 28 september was er een open dag in de groeve en de heemkundevereniging is daar met 42 
volwassenen en 6 kinderen naar toe gereden. Omdat reservering niet mogelijk was moesten wij 
vroeg vetrekken om bij de stand van RDW kaartjes te reserveren. 
 
Om 10 uur stonden we al bij kasteel Paffendorf dat vroeger in het bezit was van de fam. Van den 
Bongard, ook eigenaar van onze Bongard. In het kasteel heeft RDW een tentoonstelling ingericht 
over het ontstaan, de winning en het gebruik van bruinkool. 

 
Figuur 2: De Bongard op bezoek bij kasteel Paffendorf 

Figuur 1: De nieuwe snelweg, die al grotendeels gereed is. 
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Naast de tentoonstelling genoten de deelnemers 
ook van het prachtige gebouw (wat eigenlijk een 
beetje kitsch is want de meest fraaie ornamenten 
en ramen zijn na de brand van 1916 aangebracht) 
en van de prachtig aangelegde tuin en het park. 
  

 
Omdat we pas om 3 uur met de bus naar de groeven konden werd besloten om eerst naar Immerath 
te rijden. 
 
Immerath is een dorp dat tegen de vlakte gaat omdat de grond nodig is voor de uitbreiding van de 
groeve. Op enkele woningen na is alles dichtgespijkerd inclusief de kerk. Het ziekenhuis is al 
geruimd, zelfs de graven op het kerkhof worden leeg gehaald en de stoffelijke resten verplaatst. 
Op enkele kilometers ligt het nieuwe Immerath waar ook de doden herbegraven worden. 
De dichtgespijkerde ramen, huizen die nog bijna nieuw zijn, nieuwe daken, de gesloten en 
dichtgespijkerde kerk maken veel indruk op de deelnemers! Na een rondgang door het dorp zijn 
we naar de vertrekplaats van de bussen gegaan, alwaar mensen een hapje konden eten. 

 

Figuur 3: Aandachtig de film van RWE kijken. 
 

Figuur 4: Briketten van alle jaren. 
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Figuur 5, 6 en 7: Impressies uit een verlaten Immerath 
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Figuur 9: De bus zat goed vol met Nederlanders 
 
Om 3 uur stipt vertrok de bus en eenieder keek gespannen uit naar het eigenlijke doel van de 
excursie, het bezoek aan de groeve. De reisleider hield een standaard reclamepraatje van de RWE 
dat weliswaar geen onjuistheden bevatte maar een heel rosa beeld van de winning gaf. 
 

 
Figuur 10: Sproeiers om het stof tegen te gaan.  
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Na een flinke rit gingen we eindelijk de groeve in. Eerst zagen we een kilometers lange weg met 
transportbanden waarmee de bruinkool naar de laadmachines werd vervoerd. Overal sproeiers om 
het stof in te tomen. 
 
We reden steeds dieper het gat in en ineens stonden we voor een enorme graafmachine en eenieder 
werk een beetje stil van de grote van dat apparaat. Enige tijd reden we weer door om bij de 
volgende graver om te keren, waarna we weer bij de 1e graver stilstonden. Toen de foto’s gemaakt 
waren reden we weer terug en de reisleider vertelde over het amoveren van dorpen en de 
procedures die daarbij gevolgd worden om tot een goede prijs te komen voor je huis of boerderij. 
 

 
Figuur 11: Echt enorm, die graafmachine. Kijk maar eens naar de bulldozer op de voorgrond, die helemaal in 
het niet valt.  
 
Daarna reden we door een stuk heringericht landschap dat er 
mooi groen bijlag. Tenslotte reden we door een nieuw dorp 
dat in de 80 er jaren van de vorige eeuw is gebouwd als 
vervanging van het geamoveerde dorp. Vanuit dit dorp reden 
we naar het vertrekpunt en( zo hoorde ik van de deelnemers) 
we hadden weer een mooie en interessante excursie gehad. 
Voor velen was er een nieuwe wereld opengegaan 
 
Buiten de 47 huidige deelnemers hebben zich nog zeker 60 
personen opgegeven voor deze excursie en staan op de 
wachtlijst. Zo gauw als de bezoekdata voor 2017 bekend zijn 
zal een nieuwe excursie gepland worden. 
 
Heerlen 12 september 2016 
 
Tekst: Bert Havenith 
Foto’s: Ortwin Reitz 
 

Figuur 12: Herinrichting. 
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Figuur 13: Overzichtskaart van alle bruinkoolontginningen 
 

 
Figuur 14: Indrukwekkend, hoe ingrijpend deze reusachtige machines het landschap veranderen.  
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Figuur 15, 16 en 17: Enkele archeologische vondsten uit het afgegraven gebied 
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Figuur 18:  
 
Een kruis aan de gracht, met de 
vermelding:  
 

Zum 
frommen Andenken 

an 
Herman, Reichsfreiherr 

von Bongart 
Geb. 3. Dez. 1812 

Gest. 13. Sept. 1848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 19: Tot slot een prachtige roofvogel, die ons begeleidde tijdens de rit door het 
heringerichte landschap.  



105 
 

Wil de echte Hendrik nu opstaan? 
 St. Henricus - boogschutters van Bocholtzerheide 
  
Door: Hans Hermans  
  
In 1891 werd in Bocholtzerheide een kruisboogschutterij opgericht en omdat dit heuglijke 
feit plaats vond op de feestdag van de Heilige Hendrik werd de vereniging St. Henricus 
genoemd.  Een verstandig besluit want ‘Heinrich’ klinkt erg Duits, ‘Hendrik’ is te Hollands 
en ‘Hein’ te plat. Hij schonk in 1016 onroerende goederen gelegen te Vijlen aan congregaties 
in Aken, koning Hendrik III deed in 1041 hetzelfde met goederen gelegen te Vaals en koning 
Hendrik IV in 1059 met goederen te Lemiers. Maar naar welke Hendrik werd onze 
boogschutterij genoemd? 
  
In 1958 nauwelijks dertien jaar na WO II, 
toen de ‘groene grenzen’ nog potdicht waren 
gaf de overheid aan onze boogschutters 
toestemming om Orsbach te bezoeken. Of de 
‘boachsjutse’ toen in de plaatselijke kerk de 
statue van hun patroon Sankt Heinrich 
bezocht hebben is niet bekend. 
 

 
St. Heinrich in Orsbach 

 
Op 28 september 1981 was er in Bocholtz 
opnieuw een stoutmoedig plan:  Voordat 
Bocholtz bij Simpelveld gevoegd zou worden 
moest er één vierkante meter pure Bocholtzer 
aarde bewaard blijven. De kist met de 
kostbare inhoud werd zorgvuldig afgesloten, 
verzegeld en overgedragen aan de schutters 

van Orsbach. Dat was in die goede oude tijd 
toen in Orsbach Rijnfrankisch (Ripuarisch) 
gesproken werd. Met de naam "Operatioeën 
M2” werd bij nacht en ontij de vierkante 
meter naar Orsbach gebracht. Voor de 
inwoners van Bocholtz is dit stukje ‘heimat’ 
van onschatbare waarde want hun 
vastelovvendsprins mag volgens het 
reglement uitsluitend op echte Bocholtzer 
grond geproclameerd worden. [01] 
  
Rijnfrankische tongval 
In juli 2016 vierden onze boachsjutse hun 
125 jarig oprichtingsfeest. Het was erg 
opvallend  dat tijdens het uitwisselen van 
eerbetuigingen en woorden van dank op de 
feestweide op 10 juli 2016 d’r  
opperboachsjuts (in casu gastheer) van 
Bocholtzerheide authentiek dialect sprak 
terwijl de woordvoerder  van de Duitse 
grenslandschutters geen Ripuarische zin over 
de lippen kreeg.  
 

 
Geef Acht! 
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Als het waar is dat schutters hun heem en hun 
cultuur beschermen, zouden onze Duitse 
buren iets meer moeite moeten doen om hun 
dialect te bewaren.  
Zoals de Heerlense boerenbevolking zich 
vanaf 1900 aanpaste aan de omgangstaal van 
de carboonbobo’s uit Holland zo hebben 
onze katholieke rijnlandburen zich na WO II 
aangepast aan de taal van circa 1,2 miljoen 
verdreven Donauschwaben, Wolgaduitsers en 
Ostpreussen, over het algemeen afkomstig uit 
Sudeten, Hermannstadt-Siebenburgen 
Pommern, Posen, Moravië, Bohemen, Silezië 
(Slavisch), Sorben (Slavisch), Wenden 
(Slavisch). In het Rijnland werd 10% van de 
gedeporteerden opgenomen, in totaal waren 
er toen (1944) ca 12 miljoen  
vluchtelingen. “Das schaffen wir schon!”- zei 
Konrad Adenauer. Voor die gedeporteerden 
(Heimatvertriebenen) waaronder veel boeren, 
werden duizenden Aussiedlerhöfe  
(immigrantenboerderijen) gebouwd. 
Aanvankelijk waren de Rijnlanders, die van 
huis uit katholiek, spontaan, joviaal en vrolijk 
zijn, niet blij met de arrogante, norse en 
minder sympathieke ‘Pruisische Kalviner’. 
Inmiddels wonen de immi’s hier langer dan 
70 jaar en heeft er een genenmix plaats 
gevonden. Ook genetische kenmerken, zoals 
iets geprononceerde jukbeenderen 
verdwijnen mettertijd door vermenging. 
Soms kunnen we  op straat het verschil 
horen; terwijl de autochtone  bevolking 
‘guten Tag’ zegt, zegt de immi ‘kuten Tak’ of 
gewoon ‘Tak’. [01] 
  
Beeldenstorm 
Bij het woord ‘Beeldenstorm’ denken we aan 
1566 toen bij ons de heiligenbeelden vernield 
werden. Over de ‘Tweede Beeldenstorm’, 
een equivalent voor het ‘Tweede Vaticaans 
Concilie’, praat niemand meer. Na afloop van 
dat Concilie in 1965, was het gepermitteerd 
om in de kerk ook volkstaal te gebruiken. Dat 
heeft men in Limburg toen heel slecht 
begrepen want in de kerk horen we alleen 
met Vastelovvend onze volkstaal en de rest 
van het jaar is het een masjerang van Latijn, 
Hollands en Duits. Soms Engels en ook wel 
eens Russisch… Wat gebeurde er in 1965 
met de heiligenbeelden? De beelden werden 

niet vernietigd maar cadeau gedaan aan het 
een of andere ‘religieuze’ museum. Welke 
heiligen moesten toen in Bocholtz en 
Simpelveld het veld ruimen? Was Sint 
Henricus ook van de partij? [01] 
 

 
St Henricus 
 
Hendrik I  
Met koning Hendrik I (de Vogelaar) hebben 
wij vrijwel niets. Toen na Karel de Grote het 
Frankenrijk uit elkaar viel werd Hendrik I 
(875-919-936) als eerste Liudolfinger heerser 
over het Oost-Frankenrijk dat toen ‘Regnum 
Teutonicorum’ (Duitsland) genoemd werd. 
Het is niet uitgesloten dat wij toen ook tot het 
Oost-Frankenrijk behoorden, maar waarom 
werd hij in Fritzlar en niet in Aken tot koning 
gekroond? Voortaan zouden de Ottonen 
regeren: Otto I (de Grote) (912-936-962-973) 
zoon van Hendrik I werd in 936 in Aken tot 
koning gekroond en in 962 in Rome tot 
keizer. [02] 
Keizer Otto III (980-983-996-1002) stierf op 
23 januari 1002 in Rome, het duurde een hele 
tijd voordat zijn lichaam in Aken arriveerde, 
zodat het eerst op 5 april bijgezet kon worden 
voor het hoofdaltaar van de Mariakerk, thans 
domkerk, te Aken. Zijn grootste streven was 
om van Aken een tweede Rome te maken. 
Keizer Otto III werd opgevolgd door Hendrik 
II. [03] 
  
Hendrik II  
Tijdens een wandeling door het ‘Heydener 
Ländchen’ zag ik in Horbach dat Haus 
Heyden nu een ‘burcht’ is voor welgestelde 
burgers. Ooit leefde hier ridder Arnold von 
dem Bongart die de burcht op 21 januari 
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1304 aan de hertog van Gulik (Jülich) ter 
beschikking stelde. De Drieherensteen werd 
toen een raakpunt van het hertogdom 
Brabant, het hertogdom Gulik en de Duitse 
stad Aken. [04] 
 

St. Heinrich Horbach 
 
Natuurlijk bezocht ik onderweg de kerk van 
Horbach en zag tot mijn niet geringe 
verbazing een beeld van Hendrik II en een 
glas-in-loodraam met de afbeelding van 
Heinrich en zijn eega. [05] 
Keizer Hendrik II (973-1002-1014-1024) is 
de man die op 6 december 1016, precies 
duizend jaar geleden, Vijlen in een oorkonde 
noemde. Hij doteerde in Vijlen gelegen 
onroerende goederen aan de benedictijnen 
van de abdij Burtscheid. [06] 
Hendrik II, de opvolger van de kinderloze 
keizer Otto III (980-983-996-1002) was 
stichter van de dom te Bazel en had ook oog 
voor onze omgeving. Burtscheid, de plek met 
het heetste water van centraal Europa had 
zijn bijzondere belangstelling. Hendrik II en 
Otto III waren vrijgevig en schonken 
goederen aan de abdij waarmee in 997 een 
begin gemaakt werd. Het klooster werd 
toegewijd aan de H.H. Apollinaire en 
Nikolaas. In 1014 schonk hij de zogenaamde 
Hendrikkansel aan het munster (Lieve 
Vrouwestift) te Aken. Deze kansel die in 
Aken ‘Ambo Heinrich II’ genoemd wordt, 

bevindt zich tegen de zuidkant van het 
munsterkoor. Nu hoeven wij ons niet meer af 
te vragen hoe de Heinrichsallee in Aken aan 
haar naam komt?! [07]  
Toen de abdijkerk rond 1016, tijdens de 
regeerperiode van keizer Hendrik II voltooid 

was werd zij toegewijd 
aan de heilige Johannes de 
Doper. Het was keizer 
Hendrik II die 
omvangrijke landerijen en 
andere onroerende 
goederen, gelegen in 
Vijlen, aan de abdij 
schonk en hij legde 
daarmee de basis voor dit 
sinds 1138 rijksdirecte 
856 ha grote 
abdijterritorium dat tot 
1802 bestaansrecht had. 
[08] 
Het huwelijk van Hendrik 
II met Cunigonde van 
Luxemburg was van 
celibataire aard; hij werd 

in 1146 zijn eega in 1200 heilig gesproken. 
Dat het echtpaar kinderloos bleef is logisch. 
Hendrik en Cunigonde werden bijgezet in de 
dom van Bamberg. Daar bevindt zich een 
groots grafmonument. De heilige Hendrik is 
patroon van de oblaten der benedictijnen en 
zijn maagdelijke eega is patrones van 
Luxemburg. [09] 
  
Cisterciënzerinnen    
Na de benedictijnen kwamen er in Burtscheid 
cisterciënzerinnen. De voogdij over de abdij 
was eerst in handen van de graven van 
Limburg, die zich overigens bij voorkeur 
hertog noemden, ook als de hertogelijke 
waardigheid niet door de keizer erkend 
werd… Later was de voogdij in handen van 
de hertogen van Brabant en ging daarna over 
op de Spaanse Nederlanden waaraan een 
einde kwam bij de Vrede van Utrecht in 1713 
en de Vrede van Rastatt in 1714. Interessante 
chronogrammen m.b.t. 1714 kunnen we lezen 
in het timpaan van het fronton van de  
kasteelpoort bij hoeve Overhuizen in 
Bocholtz. [10] 
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Keizer Hendrik III  
We komen nu bij Hendrik III, (1017-1028-
1046-1056), die ook wel “De Vrome” 
genoemd wordt. Hij werd op 28 oktober 1017 
op kasteel Oosterbeek, ruim 50 km oostelijk 
van Utrecht geboren. In 1028 werd hij 
medekoning en in 1046 keizer van het 
Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Ook 
hij was royaal, in 1041 schonk hij gebouwen, 
bossen, akkers, weiden, jachtgronden, 
visvijvers, waterlopen, bewerkte en 
onbewerkte gronden, samen met horigen en 
dienaren van beide geslachten aan het 
Adelbertstift te Aken. Opgemaakt op 13 
februari 1041 in het dertiende jaar der 
wijding van de heerser (Hendrik III). Op 
gelukkige wijze gepasseerd te Utrecht. 
Amen. Soms lezen we: ‘Gedaan op 13 
februari, in de negende indictie, in het jaar 
1041 na Christus, gedaan te Maastricht-Heil-
Amen. Bestaan er twee documenten? 
Hendrik III overleed op 5 oktober 1056 in 
kasteel Bodfeld (Harz/Duitsland) op 39 jarige 
leeftijd en werd bijgezet in de dom te Speyer.  
[11]   
Tijdens de bestierperiode van Hendrik III 
waren er veel kerkhervormingen en dat is 
geen wonder als we weten dat er tijdens zijn 
regeerperiode acht pausen waren en even 
zoveel conclaven. Leerstellingen werden 
gemaakt en verworpen, vooral het 
priesterhuwelijk was een heet hangijzer. 
Sommige pausen waren tussen 14 en 20 jaar 
oud en veroorzaakten confusie. Paus 
Benedictus IX voerde een losbandig leven, 
Gregorius VI verhuisde plotseling naar 
Keulen, Clemens II en Damasus II werden 
mogelijk vergiftigd. Leo IX werd aangesteld 
door zijn neef keizer Hendrik III, hij was de 
paus die het dramatisch Oosters Schisma 
(1054) tussen Roomse- en Griekse Kerk 
bespreekbaar maakte en in 1049 de kerk van 
Voerendaal consacreerde. Paus Victor II 
organiseerde een hervormingssynode in 
Florence, waar het verbod van het 
priesterhuwelijk hoog op de agenda stond. 
[12] 
  
Keizer Hendrik IV  
Als keizer van het Roomse Rijk streefde 
Hendrik III naar een samenleving gebaseerd 

op christelijke waarden. We kunnen het ook 
theocratie noemen; de handelingen werden 
centraal geleid door Hendrik III met 
ondersteuning van de paus. De keizer  zette 
zich in voor de versterking van de rol van de 
paus en de politieke functies van de 
bisschoppen. Veel (prins)bisschoppen waren 
getrouwd, hielden er een grote hofstaat op na 
en waren arrogant. Het klimaat werd er niet 
beter op en aan vaders vruchten mocht zoon 
Hendrik IV (1050-1056-1084-1106) zich 
‘verlustigen’. [13]    
Op 17 juli 1054 werd de vierjarige Hendrik 
IV in aanwezigheid van zijn vader Hendrik 
III in Aken tot koning gekroond. [6] Ook hij 
doteerde landgoederen aan kerkelijke 
instellingen; in 1059 schonk de koning, in 
Vaals gelegen goederen aan het Lieve 
Vrouwestift in Aken. [14] 
  
Prins Hendrik  
Na zoveel koningen en keizers sluiten we af 
met een prins. Vragen we ons af wie in 
Bocholtz ooit op het idee kwam om 
uitgerekend naar Prins Hendrik een straat te 
vernoemen? Het is algemeen bekend dat hij 
veel ‘courtisanes’ had en in Vijlen regelmatig 
het huis aan de Linde frekwenteerde, waar hij 
bij Anna recreëerde. In de tuin werden 
naderhand veel champagneflessen gevonden. 
Leeg wel te verstaan. De Vijlenaren noemden 
hem ‘sjweine Heinsje’, zijn maîtresse kwam 
er beter vanaf, zij werd ‘Schöne Anna’ 
genoemd. De echtgenoot van koningin 
Wilhelmina en vader van Juliana verveelde 
zich, volgens zijn eigen zeggen, stierlijk in 
‘Haak’ (’s-Gravenhage) want aan iedereen 
die het horen wilde zei hij met een zwaar 
Duits accent: ‘Iek zit hier voor sjpek en 
bonen!’   Iemand die hem een compliment 
maakte over de leergierigheid van zijn 
dochter Juliana en haar goede contacten met 
de meisjes, kreeg te horen: ‘De leergierigheid 
heeft zij van Wilhelmina de goede contacten 
met meisjes van mij!’(…) 
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Prins Hendrikstraat in Bocholtz 
 
Schutter en Nimrod      
Deze Hendrik (1876-1901-1934) is een 
tijdgenoot van onze boogschutterij. Hij was 
15 jaar toen in Bocholtzerheide de 
Kruisboogschutterij Sint Henricus 1891 
opgericht werd. Hij woonde toen in Pruisen 
en werd Herzog Heinrich von Mecklenburg-
Schwerin genoemd. Hij ging bij voorkeur op 
jacht met een zwaar geweer en werd niet 
voor niets ‘Nimrod’ genoemd. [15]  Hoe 
kwam Wilhelmina (1880-1890-1898-1962) 
aan zo’n man?  Toen zij 20 werd ging het 
Hof op zoek naar een geschikte man. Omdat 
de Engelsen in Zuid-Afrika tegen de 
Nederlandse Boeren vochten, mocht het in 
geen geval een Brit zijn. Met Pruisen had 
onze dynastie zeer goede ervaringen zodat 
men in mei 1900 naar kasteel Schwarzburg in 
Mecklenburg toog, waar zowel koningin 
Emma (1858-1890-1934) alsook 
kroonprinses Wilhelmina de hertog best 
aardig vonden. Dat er via Russische genen 
een geringe bloedverwantschap was werd op 
de koop toe genomen. Natuurlijk moest het 
aanstaande huwelijk door de Kamers 
besproken worden. Iedereen was van mening 
dat de aanstaande prins genaturaliseerd en 
zijn naam Heinrich in Hendrik veranderd zou 
moeten worden. Naar ‘lands-wijs-lands-eer’ 
werd ook de hoogte van zijn pensioen 
geregeld dat voor die flamboyante man veel 
te gering was. Ook werd toen geregeld dat hij 
troonopvolger zou worden als Wilhelmina 
voortijdig zou overlijden. Was het een 
hilarische Kamervergadering? Piet Troelstra 
(socialist) wenste Wilhelmina toe dat het haar 

zou lukken om haar jeugdige ‘Nimrod’ het 
genoegen voor verhevener zaken dan de 
plezierjacht bij te brengen (…)  De 
conservatieve voorzitter was met die 
uitdrukking niet blij en verzocht Troelstra 
zich te matigen. (…) Die antwoordde fijntjes 
dat Nimrod geen belediging is. (…)  [16] 
Getrouwd werd er op 7 februari 1901 met 
veel oneigenlijk calvinistisch vertoon. Een 
jaar later kreeg Wilhelmina tyfus en men 
vreesde voor haar leven, want dan zou 
Hendrik koning worden. Pas op 30 april 1909 
werd Juliana geboren. Toen reeds verkeerde 
Heintje in financiële moeilijkheden, want de 
talrijke maîtresses pleegden een aanslag op 
zijn vermogen. Rond 1911 logeerde hij vaak 
bij  ‘Schöne Anna’ in Vijlen. [17] 
  
Schoon en edel 
De Kamer verbood hem in 1933 om de 
herdenking van de Willem de Zwijgerfeesten 
in Dillenburg bij te wonen. In dat jaar 
probeerden premier Heintje Colijn (1869-
1944) en minister Dries de Graeff (1872-
1959) om prins Hendrik onder curatele te 
stellen. Koningin moeder (Emma) zei aan de 
ministers dat het gedrag van haar schoonzoon 
zorgen baart. De ontwikkeling van Juliana 
zorgde ook voor kommernis; zij ging nogal 
vrij om met jonge mannen en haar manier 
van dansen was niet correct. Toen Hendrik 
op 3 juli 1934 overleed zei de premier: ‘Hij 
was een man wiens hart uitging naar alles 
wat schoon en edel is.’(…)  Het verbaast niet 
dat ook na zijn dood in ’s-Gravenhage nog 
tientallen vorderingen binnen kwamen. [16] 
  
De echte Hendrik 
 

Wil de ware Hendrik nu opstaan!  
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