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Voorwoord 
 

Beste leden, 
 

Dit is alweer het laatste periodiek van 2016. Ik vond het heemkundig een mooi jaar, met 
interessante en goedbezochte lezingen en excursies. We begonnen met de Lezing ‘Religie in de 
Oudheid’ en vervolgens hadden we nog de lezingen ‘Kalkindustrie in Zuid-Limburg’, ‘de 
worsteling van een wijnboer door het jaar’ en ‘Vakwerkbouw in zuidelijk Limburg’. En als 
afsluiting de lezing van ‘onze eigen’ Ine Scholl, ‘Vriendinnen van Clara Fey in het Aken van de 
negentiende eeuw’. Alles bij elkaar een breed scala van onderwerpen en zoals gezegd zeer goed 
bezocht en gewaardeerd.  
Dat gold ook voor de excursies. Waarbij met name voor de excursie naar Braunkohlewerk 
Garzweiler zoveel animo was dat Bert Havenith volgend jaar extra excursies zal moeten inlassen 
en helaas wat minder van de mediterranee zal kunnen zien. Maar ook de wijnexcursie en de 
wegkruiswandeling waren goed bezocht. 
Verder wil ik niet onvermeld laten dat we met ‘Der Vunfentswantsigste Pluk’ in stijl, spetterend 
afscheid hebben genomen van 25 jaar Dialekoavend in deze vorm. En het ziet er naar uit dat we 
voor volgend jaar, in een geheel andere opzet, toch weer een dialectavond zullen hebben. (foto 
sectie dialect) 
 

Romeins verleden. Dat we in Simpelveld en Bocholtz een rijke Romeinse geschiedenis hebben 
zal een ieder toch wel bekend zijn. De hier gevonden askisten, romeinse villa’s en andere 
overblijfselen uit de Romeinse tijd inspireren onze fantasie over wat hier vroeger geweest is en hoe 
het er hier toen heeft uit gezien. De gemeente organiseerde in dat kader al twee keer het Romeins 
festival Sempervivetum in Bocholtz en ook voor volgend jaar is er weer een editie gepland. 
Daarbij is er door de gemeente, met medewerking van o.a. onze Pascale Hamers, een 
tentoonstelling over het Romeins verleden ingericht in de leeggekomen bibliotheekruimte aan de 
Wilhelminastraat in Bocholtz. Uiteraard ligt dit thema onze vereniging na aan het hart en juichen 
we deze initiatieven toe. Daarom dragen we, uiteraard binnen ons vermogen als 
vrijwilligersorganisatie, graag ons steentje bij. Zowel inhoudelijk als in de uitvoering. 
 
Programma voor de komende maanden, ook terug te vinden op onze website:  
Dinsdag. 10 Januari. Lezing door Lou Heynens over NSB-gouverneur Max de Marchant et 
d’Ansembourg 
Dinsdag. 31 Januari. Lezing Juno, over vrouwen in de Romeinse tijd door door Coen van Galen 
(onder voorbehoud) 
 
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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De ‘sarcofaag van Simpelveld’ 
Een magnifieke archeologische vondst uit 1930 1 
 
door Luc Wolters 
 
Met de onthulling van een plaquette voor de ‘dame van Simpelveld’ aan de Stampstraat is een 
lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Dit heeft uiteraard betrekking op het Romeinse 
erfgoed, waarmee de gemeente Simpelveld goed bedeeld is. Enkele jaren geleden werd in 
Vlengendaal bij Bocholtz een Romeins graf aangetroffen, dat door middel van een 
archeologische opgraving gelicht werd en in het Thermenmuseum in Heerlen geanalyseerd en 
geëxposeerd werd.2 Dankzij de hoogstaande stand van zaken in de hedendaagse archeologie 
leverde dat een schat aan kennis op. De overleden krijger – althans daar wordt vanuit gegaan 
op grond van de vondsten3 – en zijn graf werden gereconstrueerd en uitgetekend. Sindsdien 
bloeit het Romeinse verleden in Bocholtz. Door Vlengendaal en langs de grens werd een 
Romeinse vallei geprojecteerd, terwijl het gemeentelijke Romeinse festival Sempervivetum 
herhaaldelijk zijn locatie vindt in Bocholtz. Daarbij dreigde het Romeins erfgoed in de kern 
Simpelveld wat onder te sneeuwen. Dat zou misplaatst zijn, omdat in Simpelveld in 1930 een 
unieke vondst is gedaan. Met de plaquette krijgt deze toenmalige vondst-van-formaat alsnog 
lokaal gepaste aandacht.  
  

De onthulde 
plaquette. Vl.n.r.: 
familie Jaspers 
(bewoners huisnr. 
59), de dames Ria en 
Leny Wierts 
(kleindochters van de 
vinder Andreas 
Wierts) en wethouder 
Thijs Gulpen. 
 
Foto:  
Pascalle Hamers. 

 
Gemeentelijke plaquette 
Aan de gevel van Stampstraat 59 werd op zondag 11 september 2016 een plaquette onthuld. 
Op Open Monumentendag was wethouder Thijs Gulpen van de gemeente Simpelveld met 
                                                 
1 Met dank aan Christian Kicken, bachelorstudent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, die het artikel van commentaar voorzag en aanvullende literatuur aandroeg. 
2 Tessa de Groot, Resultaten van de opgraving van een Romeins tumulusgraf in Bocholtz (gem. Simpelveld). 
Rapportage Archeologische Monumentenzorg 127 (Amersfoort Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek 2006). 
3 Ibidem, 63-64. De stoffelijke resten laten geen interpretatie van het geslacht van de overledene toe echter daar 
de grafgiften verband houden met de jacht, wordt uitgegaan van een man. 
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enkele buurtbewoners en nakomelingen van Andreas Wierts present. Ook initiatiefnemer Jan 
Godschalk was present, die zijn leven lang aan de Stampstraat doorbracht. Het stak hem dat 
de wereldberoemde sarcofaag van Simpelveld nergens ter plekke vermeld werd. Hij klopte 
voor een vermelding in de vorm van een plaquette aan bij de gemeente en bij Heemkunde-
vereniging De Bongard, die zich graag achter dit initiatief schaarde. Uiteindelijk kon het na 
enig aandringen gerealiseerd worden middels de gemeentelijke plaquettecommissie, die 
bekende personen uit de gemeente met plaquettes eert op de plek waar ze geboren of geleefd 
hebben. Dat was in zekere zin ook voor de ‘dame van Simpelveld’ van toepassing. Haar 
villacomplex lag in de Romeinse tijd enkele tientallen meters noord-westwaarts, terwijl haar 
stoffelijke resten na haar dood bijna twee millennia in een magnifieke askist lagen. Die kwam 
pas in 1930 aan het licht en heeft sindsdien furore gemaakt. Reden genoeg dus om voor deze 
Simpelveldse, die met haar graf wereldfaam zou verwerven, een plaquette te realiseren en om 
er dit artikel aan te wijden. 
 
Sarcofaag of askist 
Dat de Stampstraat in Simpelveld een plek was waar Romeinse vondsten rijk 
vertegenwoordigd waren, bleek al uit de vondst van enkele muurresten, platte pannen en 
ronde tegels die voor de vloerverwarming dienden. Dit alles werd in 1918 aangetroffen bij de 
bouw van de hoeve die nu links op de hoek staat van de Stampstraat en de toen nog niet 
existerende St.-Remigiusstraat. 
Overigens moeten we een onderscheid maken tussen een sarcofaag (stenen lijkkist) en een 
askist (stenen kist met daarin crematieresten). Opvallend was dat de aangetroffen graven in 
onze contreien veelal de grootte hebben van een lijkkist – de betreffende Simpelveldse kist 
meet bijvoorbeeld 2,40 bij 1,05 meter (inwendig 2,10 bij 0,75 meter) – maar dat het toch 
askisten zijn omdat de overledenen die daarin rusten, gecremeerd werden. Het waren dus in 
feite enorme asurnen. In de kisten werden de asresten bijgezet, doorgaans met diverse 
grafgiften, maar dat terzijde. We moeten dus eigenlijk spreken van askisten, waarvan er al 
vroeg enkele ter plekke waren aangetroffen. Maar omdat de benaming ‘sarcofaag van 
Simpelveld’ zozeer is ingeburgerd en omdat de kist toch de afmetingen van een lijkkist heeft, 
blijft ook deze term gangbaar. 
  

 

De eerste en 
beschadigde askist, 
die in augustus 1930 
werd aangetroffen. 
Uit: Ons Zuiden, 
27.08.1930. 
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Zandstenen askisten 
In augustus 1930 was de mijnwerker Andreas J. Wierts met enkele werklieden bezig met de 
funderingen en kelder van een nieuw huis op het terrein van zijn ouderlijk huis, een boerderij 
aan de Stampstraat te Simpelveld. Het grondwerk schoot niet enorm op omdat de arbeiders 
herhaaldelijk stootten op weerstand van een grote steen die aan het licht kwamen. Het bleek 
een stenen askist van Nievelsteiner zandsteen te zijn. Het beschadigde deksel ervan werd 
blootgelegd en gelicht, maar buiten de kist zelf werd weinig aangetroffen. Aan de opstaande 
wanden zouden zich enige nissen bevonden hebben. De vondst werd gemeld en vanuit 
Maastricht kwam de beheerder Edm. Nijst van het Provinciaal Oudheidkundig Museum om 
poolshoogte te nemen. De kuil en kist stonden vol water, zodat hij later terugkwam om een en 
ander in te meten. Maar omdat het weinig spectaculair was werd volstaan met het meetwerk 
en een korte publicatie daarover.4 Inmiddels maakten ook kranten en tijdschriften melding van 
de vondst. Hierna werd nog een zandstenen kist aangetroffen, maar ook die bleek bij nadere 
beschouwing leeg. 
  

 

De 
graafwerkzaamheden 
in 1930, v.l.n.r.: mw. 
Wierts-Janssen, Wiel 
(boven), Lena of Maria 
(?), de vinder Andreas 
Wierts, Werner en 
achter het kiepwagentje 
van de mijnen staan 
Juup en Sjeng. De 
kinderen in het 
wagentje zijn niet met 
naam bekend. 
Foto: mw. Starmans-
Wierts. 

 
Vondst van de sarcofaag 
Het werk bij hoeve Wierts ging verder. We schrijven inmiddels 11 december 1930. Opnieuw 
kwam Andreas niet verder met het graafwerk en wederom bleek het ’t deksel van een 
zandstenen kist te zijn dat hem in de weg zat. Na de twee eerder gevonden lege kisten, waren 
de verwachtingen niet meer zo hoog gespannen. Toch werd uit nieuwsgierigheid alles vrij 
gelegd. Ditmaal was de verbazing enorm. Er lagen fraaie sieraden in de kist. Nog meer tot de 
verbeelding spraken de reliëfs die aan de binnenzijde waren uitgekapt. Voorzichtig werd de 
kist beetje bij beetje blootgelegd. Ooggetuige Martin Breemen verklaarde later: “De 
Stampstraat in Simpelveld was een gewone grindweg. Als elfjarige jongen hielp ik Andries 
Wierts bij het uitgraven van het terrein langs deze weg voor de bouw van een woning. Als een 
wonder lag daar opeens een sarcofaag open en bloot voor ons (…) Het begon op die bewuste 
11 december 1930 al aardig donker te worden. Ik hielp mee met schoppen en opeens stootten 
we op een grote steen. Nadat we de grond rondom de steen hadden verwijderd, lag daar tot 

                                                 
4 W.G[oossens], ‘Romeinsche urnenkist te Simpelveld’, in: De Maasgouw, jg. 50, aflevering 4, juli-aug. (1930) 
40-41. De vermelding van de nissen is ontleend aan: Ons Zuiden, Limburg in Beeld / Brabantsche Illustratie, 4e 
jg. nr. 13, 27 augustus 1930, 308. Opvallend genoeg maakt Goossens daar geen melding van. 
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onze grote schrik een open askist voor onze ogen. Door het graven was de deksel eraf 
geschoven”.5 Er was al snel enig besef van de grote waarde van de vondst. Daarom werd 
burgemeester J.W.H. Houbiers ingelicht. Nadat die was komen kijken verordonneerde hij dat 
er bewaking door de politie moest komen. Breemen vertelt: “De toenmalige burgemeester 
Houbiers van zowel Simpelveld als Bocholtz werd inderhaast opgetrommeld. Deze 
waarschuwde de politie om ’s nachts toezicht te houden bij de askist”. Zo wisselden werkers 
en bewaking zich af. Wierts’ zonen en buurtbewoners hielpen mee. Al gauw verspreidde het 
nieuws zich, zeker toen de krant er melding van had gemaakt. 
 

 

Beelden uit 
het 
Polygoon-
journaal: 
bezichtigen 
voor tien cent 
(links) en 
Andreas 
Wierts die de 
vondsten 
toont. 

 

 

Publicatie in het veel 
gelezen weekblad 
Ons Zuiden is een 
voorbeeld van de 
grote aandacht die de 
sarcofaag van 
Simpelveld ten deel 
viel. 

 
Pers en publiciteit 
Zodra deskundigen kennis hadden genomen van de vondst, werd het nieuws wereldkundig 
gemaakt. Het leverde een golf aan publiciteit op. “De mensen kwamen van heinde en verre. 
De politie moest goed in de gaten houden dat er niks gestolen werd”, vertelt ooggetuige 
Breemen. Diverse deskundigen meldden zich, onder wie de Beekse huisarts en 
amateurarcheoloog Beckers, die in 1924 een zandstenen askist in Stein had uitgegraven: “Bij 
een nader onderzoek van deze vondst door dr. Beckers te Beek is gebleken, dat zij een der 
mooiste Romeinsche [vondsten] gaat worden, die we in Limburg al hebben gedaan. Bij de 
opening namelijk der zandstenen kist, bleek zij inwendig in haut relief gebeeldhouwd te zijn”.6 
Samen met zijn zoon onderzocht Beckers de kist, aan wie we een goede weergave van de 

                                                 
5 Léon Jeurissen, ‘Simpelveldenaar was als elfjarige jongen bij opgraving’, in: Limburgs Dagblad, 24 juli 1997, 
17. 
6 Limburger Koerier, 15 december 1930. 
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ligging van de askist danken alsmede een beschrijving van de positionering van de 
voorwerpen daarin.7 Er kwamen fotografen van kranten en tijdschriften en ook autoriteiten uit 
de museumwereld bezochten het nog niet geborgen graf. Er werden diverse foto’s gemaakt, 
bijvoorbeeld van Andreas Wierts, staande in het graf, die nog wat poetswerk verricht, of van 
het gezin Wierts, dat vol trots de in de kist gevonden vondsten toont. Ook het bekende 
Polygoonjournaal meldt zich en maakt opnames voor de ‘journaal’-uitzending, een populair 
weekoverzicht dat in de bioscopen getoond werd in een tijd dat er nog geen televisie was. 
Daarin is te zien dat het graf gedurende twee weken een schouwplaats is geworden, die 
geïnteresseerden tegen betaling van een dubbeltje mochten bekijken. Behalve het graf met 
zijn fraaie reliëfs worden voor de camera de sieraden uit het graf getoond en wordt 
gedemonstreerd hoe de aangetroffen gouden ringen aan de vinger worden geschoven. De ene 
past aan de pink van de werkershand van Andreas Wierts, de ander kan hij niet om deze 
kleinste vinger schuiven. De ringen moeten ranke handen en vingers getooid hebben. 
 
 

  

Beelden uit 
het 
Polygoon-
journaal:  
de vondsten 
worden 
getoond en de 
ring wordt 
gepast. 

 

De familie Wierts 
toont de vondsten uit 
het graf. Links toont 
vinder Andreas het 
doosje met de 
crematieresten, 
moeder en dochter 
Maria tonen de 
sieraden terwijl zoon 
Peter het kistje 
vastheeft met de 
aardewerkscherven. 
Uit: Fotoboek Oad 
Zumpelveld. 

 

                                                 
7 H.J. Beckers en G.A.J. Beckers, Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg. Twintig jaren archaeologisch onderzoek 
(Maastricht 1940) 267-274. 
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Foto van het geopende graf.  
De vondsten zijn voor de foto teruggeplaatst op de positie waar ze ongeveer gevonden zijn.  
Het doosje dat de crematieresten bevatte, was vergaan. In 1930 zijn de stoffelijke resten 
provisorisch in een plat open doosje gestopt.
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Wereldberoemd 
Het graf van de Dame van Simpelveld is werkelijk een vondst van enorm belang. “Deze 
sarcofaag is uniek omdat in het hele Romeinse rijk niet één soortgelijke kist gevonden is”, 
onderstreepte Marjorie de Grooth, conservator archeologie van het Bonnefantenmuseum 
(1997), de unieke status, die gekarakteriseerd wordt als “sensationeel”.8 In een 
gezaghebbende publicatie wordt de archeologische vondst als volgt omschreven: “Dankzij de 
unieke afbeeldingen op de binnenzijde is de sarcofaag van Simpelveld wereldberoemd. De 
voorstellingen worden in vrijwel elk boek over leven of dood in de Romeinse wereld 
gereproduceerd”.9 Anders dan veel andere sarcofagen is het reliëf in Simpelveld – zoals 
gezegd – niet aan de buitenzijde maar aan de binnenzijde van de kist aangebracht.10 Dat heeft 
ervoor gezorgd dat de uitgekapte voorstellingen, die met oog voor detail zijn vervaardigd, 
enorm goed behouden zijn gebleven. Hadden ze aan de buitenzijde gezeten, dan was de kans 
op verwering, inwerking van de invloed van de grond, zeker bij de zachte zandsteen zeer reëel 
geweest.11 Nu waren ze optimaal geconserveerd. Bovendien zijn de afbeeldingen werkelijk 
uniek. Ze tonen het exterieur maar vooral het interieur van een Romeinse villa in die tijd en 
waarschijnlijk de bewoonster, wier crematieresten in de kist zaten. 
 
Unieke reliëfs 
Om een beeld te krijgen van het inwendige van een Romeinse villa, daarvoor was de askist 
van Simpelveld van onschatbare waarde. Ten eerste staat de/een Romeinse villa zelf in de kist 
uitgehouwen. Twee gebouwen worden afgebeeld, die drie verdiepingen tellen; het ene oogt 
vierkantig, als een toren, het ander langwerpig met een voorfront voorzien van een timpaan.12 
Beide worden gedekt door een pannendak met bekroning.  
Vervolgens wordt een fiks aantal interieurstukken getoond: een (rieten) stoel met zitkussen en 
hoge leuning; een houten ‘schatkist’ voor documenten en kostbaarheden (vergelijkbaar met 
een dekenkist); een eenvoudig aanrechttafeltje met drie flinke glazen voorraadflessen met 
schenkoor, twee van blauwgroen glas, een van kleurloos glas met dubbele groeven; een 
sierlijk bijzettafeltje dat leunt op drie sierlijke S-vormige voetjes in de vorm van 
leeuwenpoten, bekroond met een leeuwenkop; een rek met onderin twee grote bronzen 
kannen met peervormige buik, smalle hals en handvat (de linker is deels in bovenaanzicht 
weergegeven om de details optimaal te tonen), in het midden twee messing/bronzen emmers 
(type Hemmoor) en bovenop drie kleinere drinkkroesjes (cilindrische bekers met verdikte 
bovenrand) en een glazen zalfflesje; een houten, bewerkte hoge kast. Voorts een stuk wand 
                                                 
8 Gerda Telgenhof, ‘Het beste perspectief was voor de dode’, in: NRC Handelsblad, 27 december 1997; ‘De 
“askist van Simpelveld” na 67 jaar terug in Limburg’, in: Dagblad de Limburger, 29 augustus 1997, 3; Marjorie 
de Grooth en Benoît Mater, ‘De sarcofaag van Simpelveld’, in: Een huis voor altijd. Bonnefantenmuseum 
(Maastricht 1997) 9-12. 
9 Frank Zinn, ‘Pracht en praal in perspectief. Het graf van de Dame van Simpelveld’, in: Een huis voor altijd 
(1997) 60-77, m.n. 61. 
10 In dit verband verdient de askist van Stein (door Beckers opgegraven) vermelding. Deze is lang niet zo 
spectaculair als de Simpelveldse askist, maar bevat wel nissen die als ‘architectonische’ elementen te zien zijn. 
De Simpelveldse askist is dus niet volstrekt uniek met de bewerkingen aan de binnenzijde. Mededeling Christian 
Kicken. Dergelijke nissen aan de binnenzijde zijn bij diverse andere askisten aangetroffen. 
11 Een dergelijke typische Romeinse sarcofaag met reliëfs aan de buitenzijde is kortbij, in de Domschatzkammer 
in Aken, te zien. Hier staat de ‘Proserpina-sarcofaag’, die waarschijnlijk door Karel de Grote vanuit Italië naar 
Aken is gebracht. De kist toont een prachtige reliëfvoorstelling van de roof van Proserpina (Persephone). 
Mededeling Christian Kicken. 
12 Of hier daadwerkelijk de villa van Simpelveld afgebeeld is (of delen daarvan), is niet duidelijk. Er zijn diverse 
opgravingen gedaan, die duiden op een groot villacomplex in de directe omgeving van de grafvondst. Hier 
maakten een tamelijk groot hoofdgebouw en enkele bijgebouwen deel van uit. Echter de fundamenten van een 
toren zijn daarbij niet aangetroffen. Mogelijk wordt met het torenachtige gebouw in de askist een privébadhuis 
verbeeld. Zie ook: www.viabelgicadigitalis.nl/, ‘Simpelveld’, ‘De Dame van Simpelveld’ en ‘Villa Stampstraat: 
drie villa’s, één villacomplex’.  
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waarin omlijste nissen zijn aangebracht, waarin kennelijk grafgiften konden worden geplaatst. 
De hoeveelheid nissen is omvangrijk en doet overdadig aan. Mogelijk stelt een deel ervan een 
kast met nisvormige ruimtes voor. In deze nissen zullen onder meer in ieder geval de 
huisgoden een plek hebben gekregen die uiteraard bij een aangelegenheid als de dood niet 
over het hoofd werden gezien.13  
Deze interieurstukken kwamen stuk voor stuk slechts voor in de kringen van de allerrijksten. 
Bovendien werden hiermee veelal houten voorwerpen afgebeeld. Archeologisch is dat van 
enorm belang. Immers, de voorwerpen van hout uit die tijd zijn inmiddels al lang vergaan; 
deze afbeeldingen tonen het voorwerp en tonen aan dat het destijds in gebruik was.  
 

 
 
De dame des huizes 
Als klap op de vuurpijl wordt een vrouw – de dame des huizes, zo mogen we veronderstellen 
– afgebeeld, liggend op een sofa. Net als bij de Egyptische sfinx (van Gizeh) is haar neus 
beschadigd. Haar haar is fraai opgemaakt naar de mode van die tijd en ze draagt mooie maar 
eenvoudig gedrapeerde kleding, namelijk een Gallische tunica (ondermantel) met lange armen 
en daaroverheen een geplooide palla (bovenmantel) met over haar rechterschouder een sjerp. 
Haar rechterarm rust op haar zijde, terwijl ze in haar linkerhand een niet nader geïdentificeerd 

                                                 
13 Frank Zinn, ‘Die Klinenfigur am Sarkophag von Simpelveld’, in: Die Maastrichter Akten des 5. 
Internationalen Kolloquiums über das provinzialrömische Kunstschaffen – im Rahmen des CSIR. Typologie, 
Ikonographie und soziale Hintergründe der provinzialen Grabdenkmäler und Wege der ikonographischen 
Einwirkung (Maastricht 1997) 97-105, m.n. 97. 
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voorwerp vasthoudt. De dame ligt sierlijk op een luxueuze ligbank; in navolging van de 
Grieken gebruikten de Romeinen hun feestelijke maaltijden liggend.  
De beeldhouwkunst tussen Rijn en Maas stond in de Romeinse tijd op een hoog niveau, maar 
mogelijk moet de inspiratie voor deze unieke reliëfs zowaar in of met geïmporteerde 
kunstobjecten uit Rome zijn opgedaan. De steenhouwer moet hoe dan ook gedurende enkele 
weken lokaal of zelfs ter plekke gewerkt hebben, gezien het gebruik van de regionale 
Nievelsteiner zandsteen.14 Mogelijk heeft hij dat gedaan nog vóórdat de dame gestorven was, 
waaruit de aandacht voor het overlijden zou blijken. Dat hij de binnenzijde moest bewerken, 
maakte het er voor de beeldhouwer echter niet makkelijker op; hij heeft zich letterlijk in 
allerlei bochten moeten wringen om het beeldhouwwerk te kunnen voltooien en er zijn sporen 
te vinden dat zijn beitel door de lastige bereikbaarheid herhaaldelijk is uitgeschoten.15 
 

 

De in de 
sarcofaag 
aangetroffen 
vondsten. 
Foto: 
Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden. 

 
Bijzondere voorwerpen 
In de kist werden de crematieresten van de overledene aangetroffen, samen met die van het 
kopstuk en de staart van een lam. Bij de begrafenisplechtigheden werd het lam geslacht en 
gegeten door de nabestaanden en/of priesters. De resten (kop en staart) werden – eveneens 
gecremeerd – geofferd en meegegeven aan de gestorven dame. Buiten de as van de 
overledene waren enige bijzondere grafgiften in de kist aangetroffen.16 Behalve uit respect 
voor de overledene werden de grafgiften ook van praktisch nut geacht. De overleden vrouw 
kon er haar voordeel mee doen als ze het dodenrijk binnenging. Zo hoefde ze na haar dood 
niet de luxe te missen die zij haar leven gekend had. 

                                                 
14 In het Wormdal bij Herzogenrath lag de Nievelsteiner groeve, waaruit de gelijknamige zandsteen werd 
gewonnen. 
15 Benoît Mater, ‘Steenhouwers en beeldhouwers’, in: Een huis voor altijd (1997) 79-83; Ruurd Halbertsma, 
‘Eeuwig wonen, eeuwig rusten: de sarcofaag van Simpelveld’, in: Krien Clevis (red.), Domus Aeterna 
(Artificialia, Steyl 2000) 16-17. 
16 J.H. Holwerda, ‘Romeinsche sarcophaag uit Simpelveld’, in: Oudheidkundige Mededelingen. Nr. XII 
supplement over het jaar 1931 (1931) 27-48, m.n. 33-37. Frank Zinn, ‘Pracht en praal in perspectief’ (1997) 60- 
77 en foto XII. 
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De aangetroffen grafgiften bestaan uit de volgende voorwerpen:  
- een dikbuikige zwarte kan of flacon met smalle hals, ogenschijnlijk van mediterraans 

keramiek, dat in duigen liggend werd aangetroffen;  
- een vierhoekig zogenaamd ‘Mercuriusflesje’ van lichtgroen glas en hoge smalle hals, 

uit Keulen;  
- een gouden halsketting met zestien buisvormige en geribde schakels;  
- een gouden ring met ingelegde agaat; een gouden ring met daarop een amethist in 

gevest;  
- een twaalfhoekige gouden ring, opengewerkt met als opschrift ‘IVNONI MEAE’ 

(komt nog aan bod);  
- een cirkelvormige gouden broche;  
- een oorbel – de tweede is mogelijk geroofd – met bovenaan een vierkant groen emaille 

met versiersel in gouden rand en daaraan een druppelvormige hanger, eveneens met 
groen versierd email gevat in goud;  

- een ronde zilveren handspiegel, voorzien van zilveren handvatbeugel aan de 
achterzijde met ingegraveerde schubben;  

- vervolgens nog een klein snoertje van zeer kleine gekleurde glazen kraaltjes; een 
zilveren siernageltje;  

- een ijzeren stilus (schrijfstift), ingelegd met zilver (en goud?);  
- een ijzeren beugelschaar.  
- tot slot een ijzeren mesje om fruit te schillen, dat van het siertafeltje was gevallen, 

geheel verroest is en vastzit in de bodem van de kist. Zo werden de overleden dame 
dus bijzondere en dure sieraden, reukwater en een spiegel meegegeven op haar tocht 
in het onbekende.17 

 

  

De dikbuikige 
zwarte kan of 
flacon (links) 
en het 
vierhoekige 
glazen 
‘Mercurius-
flesje’. 
Foto’s: 
auteur. 

 

De drie ringen uit de 
sarcofaag, v.l.n.r.: 
ring met agaat, ring 
met amethyst, ring 
met inscriptie. 
Foto: auteur. 

                                                 
17 Zinn, ‘Pracht en praal in perspectief’, in: Een huis voor altijd (1997) 66. 
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De gouden 
ketting (links) 
en de gouden 
broche en de 
spiegel 
(rechts). 
Foto’s: 
auteur. 

 
Een voorname dame 
Over de rijkdom en status van de dame van Simpelveld, die afkomstig was uit de 
geromaniseerde bovenlaag van de lokale bevolking, bestaat weinig discussie. “Het is wel 
duidelijk, zeggen de archeologen. De dode van Simpelveld was een voorname dame die het 
huishouden bestierde en over het geld ging. Zij had alles meegekregen om ook in het 
hiernamaals het leven te kunnen leiden dat zij gewend was. Want dat hoorde wél, de doden 
goed toerusten. Als het lijk was verbrand en alle uitvaartrituelen waren uitgevoerd, begon de 
overledene aan een bestaan als schimmig wezen aan gene zijde. Daarvoor had hij de 
kommen, kruiken en flessen nodig – al dan niet met inhoud – plus de schrijfstiften, de mesjes, 
de juwelen en alle andere voorwerpen die in Romeinse grafkisten zijn gevonden. 
Tegelijkertijd drukten die voorwerpen het beroep en de status van de dode uit”.18  
“Onderzoek van de botresten heeft uitgewezen dat de vrouw bij haar dood tussen de 24 en 40 
jaar oud moet zijn geweest. Uit de grafgiften, waaronder een recent tussen roestresten 
ontdekte schrijfstift, leiden de archeologen af dat de dame van Simpelveld ontwikkeld en 
vermogend was en zelfstandig haar landgoed beheerde”.19 De meegegeven schrijfstift typeert 
de vrouw dus als iemand die kon schrijven – een bijzonderheid in die tijd. Zij was dus een 
zelfstandige vrouw die in staat was haar eigen goederen – en villa – te beheren en er boek 
over te voeren. Het voorname karakter van de dame van Simpelveld blijkt ook uit de unieke 
uitvoering van de sarcofaag: met in reliëf uitgehouwen voorwerpen uit haar huis die haar aan 
de binnenzijde (!) gezelschap verlenen na haar dood.20  
De wijze waarop de vrouw op de ligbank is afgebeeld, moet zijn gebaseerd op voorbeelden uit 
de mediterraanse omgeving, in het bijzonder Rome. Dat hoeft echter niet in te houden dat de 
opdrachtgeefster en/of de beeldhouwer die voorbeelden daar ter plekke gezien hebben; 
dergelijke uitvoeringen waren gewild en werden ook naar de perifere streken van het 
                                                 
18 Eric Hendriks, ‘Romeinse boodschappen uit de Limburgse bodem’, in: de Volkskrant, 13 december 1997. 
19 Gerda Telgenhof, ‘Het beste perspectief was voor de dode’, in: NRC Handelsblad, 27 december 1997; De 
Grooth en Mater, Een huis voor altijd. Bonnefantenmuseum (Maastricht 1997) 9-11 en 94-95. Datering volgens: 
Marjan C. Galestin, ‘The Simpelveld Sarcophagus: a unique monument in a provincial Roman context’, in: Die 
Maastrichter Akten des 5. Internationalen Kolloquiums über das provinzialrömische Kunstschaffen – im Rahmen 
des CSIR. Typologie, Ikonographie und soziale Hintergründe der provinzialen Grabdenkmäler und Wege der 
ikonographischen Einwirkung (Maastricht 1997) 63-76, m.n. 66. 
20 Een belangrijk artikel voor de duiding van dit uitzonderlijke graf vormt: Laura Crowley, ‘The role of mortuary 
ritual in the construction of social boundaries by privileged social groups within villa landscapes’, in: Nico 
Roymans en Ton Derks, Villa Landscapes in the Roman North, Economy, Culture and Lifestyles (Amsterdam 
2011) 195-209, m.n. 202-203. Zij betoogt dat lang niet alle doden precies overeenkomstig hun status begraven 
werden. Sommige mensen hechtten nu eenmaal meer waarde aan een prachtig graf – meer dan aan de grootte 
van hun huis – anderen stelden zich tevreden met een wat pover graf, maar bewoonden een grote villa met alle 
gemakken en luxe. Welnu, het tamelijk bescheiden villacomplex dat in Simpelveld is aangetroffen, lijkt niet 
geheel in overeenstemming met de enorm fraaie en luxe uitvoering van het daarbij aangetroffen Simpelveldse 
graf. Op grond daarvan kunnen de reliëfs in de sarcofaag weleens een geïdealiseerde situatie weergeven, zo 
meent Crowly, dus fraaie meubels en een villa-uiterlijk dat er in werkelijkheid niet geweest is, maar alleen in de 
imaginaire wereld na de dood. 
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Romeinse rijk overgebracht. Daar moet een dergelijk kunstwerk de ‘dame van Simpelveld’ 
bekoord hebben en geïnspireerd iets dergelijks voor haarzelf te bestellen. Dat zegt een hoop 
over de wijze waarop de geromaniseerde bovenlaag van de lokale bevolking zich hier aan de 
culturele voorbeelden uit Rome spiegelde.21 
 

 

De in de sarcofaag verbeelde 
meubels, in het echt 
nagemaakt, v.l.n.r. de rieten 
stoel, de comfortabele ligbank, 
het sierlijke ronde tafeltje met 
ranke leeuwenpootjes en de 
stevige kast.  
Foto: Armin Hamers, 
bewerking Dietmar 
Kottmannn. 

 
Datering 
Over de datering van de sarcofaag van Simpelveld zijn de geleerden het niet helemaal eens. In 
zijn algemeenheid wordt uitgegaan van het einde van de tweede of de eerste helft van de 
derde eeuw na Christus (175-250). Met name de zwarte kan of flacon van aardewerk heeft 
bijgedragen tot deze (nogal ruime) datering. Een specialist op het gebied van Romeins 
aardewerk schrijft dat hij een datering eind tweede, begin derde eeuw van toepassing acht. 
Hierbij baseert hij zich op vergelijkbare graven (afgezien van de reliëfs) uit de buurt van 
Keulen, Bonn en Zuid-Limburg. Hij opteert voor een nadere datering in de derde eeuw, op 
grond van het door de beeldhouwer natuurgetrouw afgebeelde vaatwerk dat in de reliëfs te 
zien is. Hierop komen een glazen fles met dubbele ingeslepen groeven voor en speciale 
cilindrische bekers, die ook al eind tweede eeuw voorkwamen maar met name in de derde 
eeuw gangbaar waren.22 De datering eind tweede, begin derde eeuw wordt ook door het 
Rijksmuseum van Oudheden zelf gehanteerd, waar de sarcofaag als een van de topstukken 
geldt.23 
Echter tijdens het colloquium bij gelegenheid van de expositie van de sarcofaag in Maastricht 
(1997) kwam Frank Zinn uit Bonn met een ietwat vroegere datering, waarbij hij zich met 
name baseerde op de modieuze haardracht van de vrouw, de afgebeelde emmers (de meeste 
voorwerpen bleven qua vorm heel lang in gebruik en bieden daarom amper mogelijkheid tot 
nadere datering), maar ook de wijze waarop het lichaam en de kleding zijn verbeeld. Op 
grond daarvan kwam hij tot de slotsom dat de sarcofaag tussen 160 en 180 na Christus is 
vervaardigd.24 Die discrepantie in datering wordt door andere deskundigen overbrugd door de 
stelling dat de stijlkenmerken die op de jaren 160-180 wijzen, na een modernisering in de 
kunst toch door conservatieve kunstuitingen gevolgd werden, waardoor toch een datering in 
de eerste helft van de derde eeuw van toepassing zou zijn.25 
                                                 
21 Zinn, ‘Die Klinenfigur am Sarkophag von Simpelveld’, in: Die Maastrichter Akten (1997) 97-105. 
22 L. van den Hurk, ‘De askist van Simpelveld en de tumulusgraven van Esch. Een beschouwing naar aanleiding 
van het vaatwerk’, in: Brabantse Oudheden. Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem. XVI (Eindhoven 
1977) 129-143, m.n. 129 en 132. 
23 100 Topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden / Masterpieces of the national museum of Antiquities, 
Leiden (RMO, Leiden 2009) 168. 
24 Frank Zinn, ‘Überlegungen zum Sarkophag von Simpelveld’, in: Oudheidkundige Mededelingen uit het 
Rijksmuseum van Oudheden, 78 (1997) 135-158; idem, ‘Pracht en praal in perspectief’, (1997) 60-77; idem, ‘Die 
Klinenfigur am Sarkophag von Simpelveld’, in: Die Maastrichter Akten (1997) 98; Crowley, ‘The role of 
mortuary ritual’, gaat uit van het jaar 170. 
25 Galestin, ‘The Simpelveld Sarcophagus’, in: Die Maastrichter Akten (1997) 65-66. 
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Betekenis 
Diverse auteurs bogen zich ook over de betekenis van de sarcofaag van Simpelveld voor de 
overledene. Uit deze wijze van begraving blijkt in ieder geval een soort geloof in het 
voortbestaan na de dood. Die wordt door de ene auteur als Etruskisch erfgoed binnen de 
Romeinse cultuur aangeduid, waarbij het in het noorden van Italië woonachtige ontwikkelde 
volk van de Etrusken de onvermijdelijke dood op een wat volkse wijze benaderde; daarbij 
was in grafkamers en in grafschilderingen zelfs plaats voor een feestmaaltijd en zowaar een 
vrijage. Een andere deskundige wil er in de Simpelveldse context geen maaltijd herkennen.26 
Een volgende merkt op dat de lege stoel wijst op een onbekende gast. Is het de overledene die 
op die wijze toch bij het gastmaal betrokken wordt? Daarbij is het opvallend dat deze askist in 
vorm en uitvoering zo fraai afsteekt bij de enorm simpele askisten die eerder ter plekke waren 
gevonden. Het vermoeden is daarom dat de familie speciaal in dit graf alle moeite en geld 
heeft gestoken om het tot iets zeer uitzonderlijks te maken, hetgeen de familie tot eer zou 
strekken. Die eer viel ditmaal toe aan de vrouw des huizes. Noch de aandacht voor een 
speciaal graf, noch dat dit voor een vrouw geschiedde, zijn unica bij de lokaal-Romeinse 
begravingen.27 
Wat Simpelveld betreft, is in ieder geval een belangrijke constatering het persoonlijk ‘genot’ 
dat van de fraaie reliëfs moet zijn uitgegaan: “Anders dan de voorstellingen op de soms 
rijkversierde bovengrondse grafmonumenten, zijn de reliëfs op de askist van Simpelveld niet 
bedoeld om nog ooit door mensenogen te worden aanschouwd. Daardoor leggen ze juist op 
zo unieke wijze getuigenis af van bovenbedoelde opvatting omtrent het voortbestaan na de 
dood”.28 Er zijn nog meer opvattingen en duidingen van het bijzondere graf, waarbij 
opgemerkt moet worden dat het duiden van een unicum toch altijd een lastige zaak is, juist 
omdat de vondst uniek is, maar dat terzijde.  
De sarcofaag van Simpelveld wordt omschreven als een ‘Domus aeterna’, een eeuwige 
woning. Volgens de opvattingen in de oudheid kon dus ook een graf als zodanig dienst doen, 
temeer als het rijkelijk vorm was gegeven. Het graf als huis voor de eeuwigheid was destijds 
een wijd verbreide gedachtegang. Daarbij is de feestmaaltijd, met de overledene op een 
ligbank, voorzien van dierlijke resten (schaapsvlees, als voedsel) en fruitmes, als het ware 
uitgebeeld. Dikwijls vond een dergelijke maaltijd plaats wanneer nabestaanden op speciale 
momenten het graf bezochten en de overledene herdachten met een feestmaal. Uit de 
fascinerende uitvoering van de askist spreekt derhalve zorg “voor de dierbaren, in het leven 
en na de dood”.29  
Een andere auteur meldt: “Het graf wordt hier opgevat als de eeuwige woning in het 
hiernamaals. (…) Ook de opdrachtgever of opdrachtgeefster van de sarcofaag zal zich door 
deze overtuiging hebben laten leiden bij het ontwerpen van dit uitzonderlijke object. Het idee 
van een ‘huis voor altijd’ werd daarbij letterlijk en naïef-materialistisch opgevat. (…) Aan de 
overledene werd alles meegegeven wat haar in haar eerste leven al een aangenaam en luxe 
bestaan mogelijk had gemaakt, en wat haar ook na de dood een niet minder aangenaam 
verblijf in het hiernamaals garanderen moest. Alsof men bang was dat ze met een nauwe kist 
als woning tevreden zou moeten zijn, heeft men haar in reliëfvorm bovendien nog van een 
passend onderkomen voor haar tweede leven voorzien. (…) Na het plaatsen van het deksel 
kon uitsluitend de dode van al deze pracht en praal genieten”.30 
 

                                                 
26 Halbertsma, ‘Eeuwig wonen, eeuwig rusten’, in: Domus Aeterna (2000) 16-17; Zinn, ‘Die Klinenfigur am 
Sarkophag von Simpelveld’, in: Die Maastrichter Akten (1997) 98. 
27 Galestin, ‘The Simpelveld Sarcophagus’, in: Die Maastrichter Akten (1997) 67-69. 
28 Van den Hurk, ‘De askist van Simpelveld’, 129 en 132. 
29 Halbertsma, ‘Eeuwig wonen, eeuwig rusten’, in: Domus Aeterna (2000) 16-17. 
30 Zinn, ‘Pracht en praal in perspectief’, (1997) 75 en 77. 
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Grafrovers 
In de eeuwen na de crematie en begraving is de grafrust van de dame van Simpelveld 
verstoord door rovers, waarvan vermoed mag worden dat ze het speciaal op graven en 
grafgiften gemunt hadden. Dat blijkt uit de eerste twee gevonden askisten die geheel leeg 
werden aangetroffen. Mogelijk heeft die grafroof in Simpelveld niet zeer lang na de 
begravingen plaatsgevonden, in de tijd dat de ligging van de Romeinse graven nog aangeduid 
werd door een bovengronds stenen monumentje. Overigens is een van de kisten ook in later 
tijd niet ongemoeid gebleven. Zo was van de in 1930 eerstgevonden kist het deksel half 
verdwenen. Vermoed wordt dat het werd opgeruimd bij de aanleg van de dorsvloer van de 
boerderij, later hoeve Wierts aan de Stampstraat.31 Maar dat terzijde. Dat er eerder rovers aan 
het werk waren geweest, blijkt – ondanks de rijke vondsten – vooral uit de sarcofaag van 
Simpelveld zelf. Aan de kopse kant is namelijk een halfronde opening in de kist en een 
opening in de deksteen gemaakt, terwijl juist aan die zijde geen enkel voorwerp meer werd 
aangetroffen. Die moeten er wel geweest zijn, temeer daar aan die zijde de nissen waren 
uitgehouwen waarin doorgaans grafgiften werden geplaatst. Men meent daarom dat een 
grafrover een gat maakte in de zerk en alles wat binnen armlengte binnen zijn bereik lag, 
roofde. 
 

 

Fotomontage van de 
inscriptie in de 
gouden twaalfhoekige 
ring met de inscriptie 
“IVNONI MEAE”. 
Foto: RMO. 

 
‘Aan mijn Juno’ 
De ring uit het Simpelveldse graf bevat – zoals vermeld – een aardigheid. Hij is fraai bewerkt 
en voorzien van vele openingen. Behalve figuratief, is hierin ook een tekst van uitgespaarde 
letters te herkennen. We lezen in de ring ‘IVNONI MEAE’ (de ‘V’ staat voor een ‘U’, de ‘I’ 
ook voor een ‘J’) en is Latijn voor ‘Aan mijn Juno’. 
Mogelijk was dit de naam van de Romeinse dame, die in de sarcofaag van Simpelveld is 
gevonden. Haar zouden we dan kennen bij haar naam omdat haar een ring is meegegeven met 
het inschrift ‘aan mijn Juno’. Museumdirecteur Holwerda veronderstelt wat paternalistisch: 
“Dit zeer zeldzame stuk moet blijkens zijn opschrift zeker wel als geschenk van een man aan 
zijn vrouw gediend hebben”.32 In dat geval had de liefhebbende echtgenoot zijn echtgenote 
Juno een gouden ring geschonken. Dat zou daarmee tevens de oudste naam zijn die we 
kennen van een persoon die in Simpelveld woonde. Maar die opvatting wordt betwist. 
Analoog hieraan is een theorie ontwikkeld, waarbij ‘Aan mijn Juno’ een vergelijking kunnen 
zijn. Zoals een vrouw bij een man ‘Voor mijn Hercules’ zou kunnen zeggen, kan een man zijn 
vrouw een ‘Juno’ genoemd hebben om haar reputatie als goede echtgenote te prijzen. Hij 
noemt haar dan liefkozend naar de godin (zie hierna). In dat geval zou het om een 
kwalitatieve vergelijkende naam (koosnaam) kunnen gaan, waarbij de persoon in kwestie dus 
niet per se zelf Juno hoefde te heten.33 

                                                 
31 W.G., ‘Romeinsche urnenkist’, in: De Maasgouw, 50 (1930) 40. 
32 Holwerda, ‘De sarcofaag van Simpelveld en het Romeinsche leven in Limburg’, in: Revue Belge 
d’Archeologie et d’histoire de l’art. Academie royale d’archéologie de Belgique. Deel II (Brussel, Parijs 1932) 
113-127, m.n. 125. 
33 Theorie van Stephan Mols, universitair docent Provinciaal-Romeinse archeologie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, mededeling door Christian Kicken. 
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Een andere optie – en ook die is reëel – is dat de naam ‘Juno’ in de ring wederom betrekking 
heeft op de godin Juno, maar in een wat andere context. De Romeinen kenden vele goden. 
Een daarvan was Juno, de echtgenote van Jupiter. Zij was met haar man als oppergod 
heerseres over de hemelen en ze bracht licht en leven. Juno was de godin van het huwelijk en 
zorgde als moeder voor haar huisgezin. Zij waakte over de Romeinse vrouwen als echtgenote 
en als moeder. Zij werd aangeroepen en geëerd bij gelegenheid van het huwelijk of de 
geboorte van kinderen. De maand juni is naar haar genoemd. Dit zou vervolgens een ander 
licht kunnen werpen op de in de kist aangetroffen gecremeerde Romeinse vrouw. Zij is plots 
niet meer de echtgenote, die een ring kreeg, maar een geëmancipeerde vrouw die zelf haar 
domein bestierde en die zelfbewust uiting gaf aan haar persoonlijke devotie voor de 
beschermgeest van de vrouw (in dat geval geldt Juno als de vrouwelijke pendant de 
mannelijke beschermgeest Genius). Voor de vrouw in de Romeinse tijd was een dergelijke 
zelfstandige situatie niet ondenkbeeldig.34 
 
Godin Juno 
Over wie er afgebeeld is op de sofa bestaan eveneens verschillende interpretaties. Een nieuwe 
visie wordt door J. de Vries in een apart artikel gegeven. Hij vindt de naam Juno niet alleen 
terug in de genoemde inscriptie in de ring (de persoonlijke toewijding van de overledene 
blijkt uit het bezittelijk voornaamwoord: “mijn” Juno), maar wil in de ornamenten van de sofa 
een pauw herkennen, het symbool van de godin Juno (een ander ziet er een griffioen in). 
Bovendien merkt hij op dat de vrouw op de sofa iets in haar hand heeft, dat hij identificeert 
als een kinderhoofdje. Al met al komt De Vries tot de conclusie dat de persoon op de sofa de 
godin Juno zelve voorstelt, in Rijnlandse stijl uitgebeeld, gekleed in een Gallische tunica. Dus 
als deels inheemse vruchtbaarheid brengende moedergodin annex Juno. Dat er schaapsresten 
tussen de crematieoverblijfselen zaten ziet hij als een rituele offergave om de godin gunstig te 
stemmen. Alles wijst zijns inziens kortom op een uiting van Keltisch-Romeins-religieuze 
beleving.35  
 

 

De Romeinse 
godin Juno. De 
pauw is haar 
symbool. 

 

                                                 
34 Marjorie de Grooth en Benoît Mater, ‘Een huis voor altijd?’, Zinn, ‘Pracht en praal in perspectief’, beide in: 
Een huis voor altijd. Bonnefantenmuseum (Maastricht 1997) 66-67, 84-111, m.n. 92-94. 
35 J. de Vries, ‘Wie is er afgebeeld in de sarcofaag van Simpelveld? Een herinterpretatie’, in: Archeologie in 
Limburg, nr. 81, september (1999) 36-39. 



128 
 

 

Speciaal voor de 
foto stapt Andreas 
Wierts nog even in 
het graf om het op 
te poetsen. 
Uit: Fotoboek 
Oad Zumpelveld. 

  

 

Het omvangrijke gezin 
Wierts, met v.l.n.r.: 
Juup, Sjeng, vader 
Andreas Jozef Wierts 
(Simpelveld 30.03.1870 
– aldaar 01.08.1944), 
Peter, Lena, moeder 
Maria Hubertina 
Antonia Janssen 
(Simpelveld 08.03.1879 
– aldaar 28.07.1942), 
Werner, Maria en Wiel. 
Foto: mw. Starmans-
Wierts. 

 
Verkoop van de askist 
Terug naar Simpelveld in 1930, waar Andreas Wierts en zijn familie te maken kregen met 
massale belangstelling voor de door hem gevonden askist. Er was van de zijde van diverse 
musea belangstelling voor de sarcofaag. Dit zorgde voor enige onderhandelingsruimte over de 
prijs. Er is sprake van een “hooge prijs, die terecht werd gevraagd”.36 Als gevolg van de 
heersende crisis was het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap met haar 
provinciaal museum in Maastricht daardoor niet bij machte voldoende geld op tafel te leggen. 
Zodra het Rijksmuseum van Oudheden in studentenstad Leiden lucht kreeg van de 
spectaculaire vondst, meldde het zich bij de burgemeester en vroeg diens bemiddeling bij de 
vinder. Men hield ook contact met het historisch museum uit Maastricht. Vanuit Leiden 
verzamelde museumdirecteur dr. J.H. Holwerda fondsen om de aankoop te kunnen 
financieren.37 Hij deed met succes een beroep op de Vereniging Rembrandt om de vraagprijs 
voor de askist en de daarbij horende vondsten te kunnen ophoesten. Er was kennelijk nog een 
kaper op de kust. Ook het Römisch-Germanisches Museum in Keulen zou namelijk interesse 
voor de Simpelveldse vondst getoond hebben. Het had een anderhalf maal hoger bod gedaan 

                                                 
36 Holwerda, ‘Romeinsche sarcophaag uit Simpelveld’, in: OM (1931) 27. 
37 Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) was archeoloog en museumdirecteur te Leiden (1919-1939) en Nijmegen. 
Hij was de zoon van hoogleraar archeologie A.E.J. Holwerda. 
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dan Leiden. Daar zat Andreas Wierts met twee gegadigden die serieus geld boden. 
Burgemeester Houbiers intervenieerde als zegsman van ‘Leiden’, die op Wierts inpraatte om 
het hogere Keulse bod te laten schieten.38 Andreas moest aan het vaderlands belang denken en 
de askist aan het Leidse museum gunnen. Onder die druk van de voornaamste lokale 
bestuurder, die destijds hoog in aanzien stond, ging Wierts overstag en verkocht de vondsten 
voor fl. 8.500,- aan het Leidse Rijksmuseum van Oudheden. Dit museum zond daarop haar 
amanuensis die met een voorwerker de kist geheel uitgroef, zodat deze naar Leiden kon 
worden getransporteerd.39 Begin januari arriveerde de sarcofaag al in de Hollandse 
Sleutelstad. Dan is inderdaad sprake ervan dat verzucht wordt “dat het gelukt is dit stuk voor 
ons land te bewaren”.40 Holwerda was in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst, die hij intensief 
bestudeerde en er binnen een jaar drie publicaties in internationale gezaghebbende 
archeologietijdschriften aan wijdde.41 
Hoewel hij niet de hoofdprijs beurde, boerde Wierts daar overigens lang niet slecht mee. Hij 
hoefde voor zijn werk niet meer de mijn in en kon het huis afbouwen waar hij mee bezig was 
(huidige nummer 59).42 Van het geld voor de askist bouwde hij een jaar later in dezelfde rij 
aan de Stampstraat nog drie gelijksoortige huizen onder één kap (huisnummers 57, 55 en 53) 
voor zijn kinderen.43 Het drietal woningen herinnert daarmee in hun gelijksoortige uitvoering 
aan het museale bod voor dit Simpelveldse topstuk. 
  

 

Dr. J.H. 
Holwerda, 
archeoloog en 
museumdirecteur, 
bij zijn auto. Hij 
wist de sarcofaag 
aan te kopen. 
Foto: 
Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden. 

 

                                                 
38 De vermelding van de Keulse bieding zijn gebaseerd op mondelinge gegevens van Jan Godschalk.  
39 Holwerda, ‘Romeinsche sarcophaag uit Simpelveld’, in: OM (1931) 27; hij dankt burgemeester Houbiers met 
name voor diens medewerking de sarcofaag te verwerven. 
40 ‘De Romeinsche sarcophaag te Simpelveld’, in: De Limburger Koerier, 10 januari 1931, zich bij de 
berichtgeving baserend op een eerder artikel in de N.R.C. 
41 Holwerda, ‘Romeinsche sarcophaag uit Simpelveld’, in: OM (1931) 27; idem, ‘De sarcofaag van Simpelveld 
en het Romeinsche leven in Limburg’, in: Revue Belge. II (1932) 113-127; idem, ‘De römische Sarkophag von 
Simpelveld’, in: Archäologischer Anzeiger. Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts (1933) 47-76; 
A.W. Byvanck, ‘Notes Batavo-Romaines. III. Le sarcophagi de Simpelveld’, in: Mnemosyne. Bibliotheca 
Classica Batava, 3e serie, nr. 3 (Leiden 1935-1936) 88-94. 
42 ‘My Family History. The Sarcophagus of Simpelveld’, op: http://users.cuci.nl/pattie/Simpelveld.htm, website 
‘Pattie’s History’ van Wierts’ achterkleindochter Pattie uit 1999-2002 (geraadpleegd september 2016). 
43 Rijckheyt, Archief der gemeente Simpelveld 1795-1941, Bouwvergunningen, inv.nrs. 2001 en 2002, aanvraag 
door A. Wierts voor de bouw van een huis aan de Stampstraat d.d. 01.08.1930, evenzo voor de bouw van drie 
huizen aldaar d.d. 24.12.1931; Gerda Telgenhof, ‘Het beste perspectief was voor de dode’, in: NRC 
Handelsblad, 27 december 1997; ‘De “askist van Simpelveld” na 67 jaar terug in Limburg’, in: Dagblad de 
Limburger, 29 augustus 1997, 3. Mededeling mw. Prickarts-Wierts en mw. Starmans-Wierts. 
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Leden van de familie Wierts 
voor het in eigen beheer 
gebouwde huis Stampstraat 59. 
Bij de grondwerkzaamheden ter 
voorbereiding van het bouwen 
hiervan werd de 
wereldberoemde sarcofaag 
aangetroffen. 
Foto: mw. Prickarts-Wierts. 

 
Goudkoorts: ‘ ’s avonds diepe gaten gravend’ 
Na de vondst van de sarcofaag met de sieraden was de Romeinse ‘goudkoorts’ aangewakkerd. 
Er konden nog meer graven aangetroffen worden en ook het woonhuis van deze rijke 
overledene moest op niet al te grote afstand liggen, zo werd vermoed.  
In een archeologisch verslag heet het: “De vondst van den beroemden sarkofaag van 
Simpelveld in 1930, in een perceel aan de Stampstraat aldaar wekte het vermoeden, dat zich 
niet ver daarvandaan ook nog wel overblijfselen van een min of meer belangrijke Romeinsche 
villa moesten bevinden. Bij informatie blijkt bij de omwonenden aanvankelijk niets bekend te 
zijn omtrent de aanwezigheid van Romeinsche fundamenten, hoewel menigeen daar ’s avonds 
in zijn tuintje zwoegde, diepe gaten gravend in den vasten, ongeroerden grond, in de hoop 
ook zoo’n fortuintje  te ontdekken in den vorm van een kostbaren sarkofaag”.44  
Op die wijze kwam men mettertijd twee gebouwen van de Romeinse villa op het spoor, die op 
de achterliggende percelen lagen. De gemeente deed ook een duit in het zakje om de 
zoektocht naar Romeinse sporen aan te moedigen maar deze ook in toom te houden. Bij 
nieuwbouw aan de Stampstraat werd bepaald dat vondsten gemeld moesten worden en slechts 
zeer ten dele financieel ten goede zouden komen aan de vinder. De gemeente als 
grondeigenaar claimde de opbrengsten. 
 

 

De prachtige 
reliëfs aan de 
binnenzijde geven 
een beeld van het 
interieur en de 
meubelstukken in 
een Romeinse 
villa. 

 

                                                 
44 W.C. Braat, ‘Nieuwe opgravingen van Romeinsche villa’s in Limburg’, in: Oudheidkundige Mededelingen, 
N.R. 21-23, jaren 1940-1942, 40-51, m.n. 40-41. 
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Blijvend topstuk 
Het belang van de Simpelveldse archeologische stukken wordt tot op de dag van vandaag 
erkend. De askist heeft met zijn vondsten een vaste plaats verworven in het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden (RMO). De sarcofaag krijgt vermelding in veel gezaghebbende 
publicaties van het RMO,45 evenals meer recent ook in het RMO-jubileumboek46 of bij de 
onderwijsverhalen op de website.47 Ook wordt nog recenter aan de askist een gehele 
tekstpagina met foto gewijd in de catalogus waarin de honderd topstukken van het RMO 
worden opgesomd.48 
Op een blog lichten de conservatoren van het RMO de achtergronden bij enkele topstukken 
uit het museum toe; daar mag de sarcofaag van Simpelveld uiteraard niet bij ontbreken.49 Die 
sarcofaag kent niet voor niets een eigen itemvermelding op de internetencyclopedie 
Wikipedia (Nederlands en Duits)50 en een vermelding op de site ‘Geheugen van Nederland’.51 
Diverse afgietsels zijn gemaakt die ter beschikking zijn gesteld van andere gerenommeerde 
archeologische of Romeins georiënteerde musea. Een afgietsel staat in het gemeentehuis van 
Simpelveld. Slechts zelden is de sarcofaag van Simpelveld ‘op tournee’ geweest. Dat 
gebeurde ten tijde van de verbouwing van het RMO. De sarcofaag deed toen als onderdeel 
van de tentoonstelling ‘Goldschmuck der Römischen Frau’ het Römisch-Germanisches 
Museum in Keulen aan,52 om vervolgens het stralend middelpunt te zijn van de expositie ‘Een 
huis voor altijd’, in het Bonnefantenmuseum te Maastricht.53 Bij die gelegenheid werd er een 
colloquium gehouden, waarbij twee lezingen gewijd waren aan de sarcofaag zelve en nieuwe 
bevindingen wereldkundig werden gemaakt. Nadien wordt de sarcofaag weer gekoesterd in 
het Leidse RMO. Voor de verbouwing was die te zien “op een weinig riante plek in het Leidse 
museum”,54 maar erna is die te bewonderen in de vaste museumopstelling over de Romeinse 
begraafcultuur.55 
 
Besluit 
Bij gelegenheid van de Archeologiedagen 2016 is in oktober van dat jaar een expositie in de 
voormalige bibliotheek van Bocholtz gestart, waarin de vondsten van het graf van de krijger 
uit Bocholtz en die van de dame van Simpelveld (met het gemeentelijk afgietsel van de 
sarcofaag) bijeen zijn gebracht, met als doel om deze geruime tijd lokaal te tonen. 
 

                                                 
45 P. Stuart (ed.), Provincie van een imperium. Romeinse oudheden uit Nederland in het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden (Leiden, RMO, 1986) 43-46; Marianne Brouwer (ed.), De Romeinse tijd in Nederland. 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993) 92-94. 
46 Joost Vermeulen, ‘Een kist met inhoud’, in: 175 jaar Rijksmuseum van Oudheden 1818-1993 (Leiden, RMO, 
1993). 
47 ‘De Sarcofaag van Simpelveld’ op: http://www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/verhalen/de-sarcofaag-van-
simpelveld (deze en de volgende sites zijn geraadpleegd september 2016). 
48 100 Topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden 2009) 168-169. 
49 ‘Topstuk Sarcofaag van Simpelveld’ op: http://archeologieonline.nl/blog/topstuk-sarcofaag-van-simpelveld, 
RMO-blog d.d. 25 juli 2012. 
50 Lemma ‘Sarcofaag van Simpelveld’, op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sarcofaag_van_Simpelveld, met media-
items op Wikimedia. 
51 ‘Sarcofaag van Simpelveld’, op: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/RMO01:007581. 
52 Goldschmuck der römischen Frau. Eine Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums, Köln vom 16. Juni 
– 3. Oktober 1993. Begleitheft zur Ausstellung (Keulen, Museen der Stadt Köln 1993). 
53 Marjorie de Grooth en Benoît Mater, Een huis voor altijd. Verschenen als begeleiding bij de gelijknamige 
tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum rond de sarcofaag van Simpelveld en andere rijke graven in Zuid-
Limburg, 12.12.1997 t/m 31.12.1998 (Maastricht 1997). 
54 Sjef Kusters, ‘Romeinse dames pronkten met verdiend goud’, in: De Limburger, 23 augustus 1993, 8. 
55 ‘Dames van Simpelveld weer te zien in Leiden’, in: Dagblad de Limburger, 17 mei 2001. 
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De ‘dame 
van 
Simpelveld’ 
blijft een 
tikkeltje 
mysterieus. 
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Twee jongens van d’r Molsberg 
Een dubbelportret van Frans en Johan Jaegers 

 
Donné Jaegers                Bijvangst no 7,deel 2 en slot. 

 
Rector in Gemmenich, maar bij wie? 

 
ijdens de periode 1949-1952 herstelt oom Frans van zijn ontberingen uit de 
tijd als priester-arbeider en vervult  hij ook de functie van rector in 
Gemmenich. Maar waar was hij toen rector?  

 
Over het rectoraat in Gemmenich van oom Frans vind ik een concrete aanwijzing in een editie 
van Grenz-Echo uit 1991 onder het kopje Eifeler Wanderjahre. Het artikel gaat over de 
benoemingen van oom Frans in diverse dorpen. Er wordt ook in gemeld dat oom Frans in het 
Franciscanenklooster Gemmenich-Völkerich gedurende drie jaar werkzaam was als zielzorger 
van ongeveer 200 internaatskinderen.  
Weer drie jaar later schreef diezelfde krant1 o.a. : (....) Franz Jaegers in Bracht ist 
Franziskaner, (....). In Moresnet-Chapel was toen en tot voor kort een klooster van 
Franciscanen en zou oom Frans dan daar rector zijn geweest van een paar honderd 
internaatskinderen?  
 
Het leek zo logisch, maar vier keer wordt mij bij navraag zonder enig voorbehoud bevestigd, 
dat oom Frans nooit lid van een Franciscanenorde is geweest.2   
 

 
 
 

                                                 
1 In Pfarrdienst jetzt noch fünf Ordenspriester, Grenz-Echo, 31 maart 1994, pag. 9.  
2 Niet van de Deutsche Franziskanerprovinz, niet van de Vlaamse Minderbroeders provincie, niet van de Orde 
van Minderbroeders Conventuelen in België, Nederland en Duitsland en ook niet van de orde van 
Minderbroeders Capucijnen of Minderbroeders Conventuelen. 

T 
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In Gemmenich-Buschhausen lag toentertijd het pensionaat Maria Hilff van de zusters van het 
arme Kind Jezus. In de periode 1944-1950 herbergde de zusters ook op uitdrukkelijk verzoek 
hele kolonies z.g. Heimatkinder. Het ligt meer voor de hand dat voor deze groep kinderen, die 
tijdelijk en afgezonderd in Maria Hilff woonden van de pensionaires, een rector nodig was.3 
Zou oom Frans, herstellend en zwak, in die weinig benijdenswaardige omstandigheden voor 
de tweede keer in zijn leven toevlucht bij de zusters van het arme Kind Jezus gezocht en 
gevonden hebben en rector geweest zijn voor deze groep kinderen? Leeft misschien nog een 
zuster, die in Maria Hilff gewoond heeft en kunnen we met haar spreken? 
 

uster Veroon van de congregatie van het arme Kind Jezus, voormalig Provinciaal en 
ook voormalig tijdelijk overste van het klooster in Gemmenich, staat me in Antwerpen 
met veel plezier te woord. Ze heeft de gezegende leeftijd van 101 jaar bereikt, maar 

wil onze dochter Marike en mij graag spreken. Ze weet waarvoor we komen en wacht ons al 
op in een grote zaal. Zij vertelt ons dan dat ze destijds tijdelijk overste werd van het 
pensionaat Maria Hilff met een speciale opdracht. Haar missie was het grote gebouw van het 
pensionaat zo snel mogelijk verkopen aan paters, die belangstelling hadden voor het gebouw. 
Ze is er overduidelijk nog steeds trots op, dat ze al 9 maanden na haar aantreden als overste, 
het huis in 1950 verkocht aan de paters Oblaten.  
Ze weet nog zeker dat er een rector was in Maria Hilff, maar niet meer wie. Ze herkent oom 
Frans ook niet van een foto. 
 
Men raadt ons aan ook zuster Claire en pas 80 jaar nog te vragen. Zij weet mogelijk of oom 
Frans de rector van Maria Hilff in de periode 1949-1952 was. Nu we toch in België zijn 
kunnen we zuster Claire bezoeken in Boechout, een half uur rijden vanaf Antwerpen. Haar 
leeftijd weerhoudt haar niet vrijwilligerswerk te blijven doen in de winkel van 
Wereldmissiehulp aldaar.  
Ze neemt alle tijd en vertelt ons dat ze in Gemmenich geboren is, daar ook op school heeft 
gezeten bij de zusters van Maria Hilff en tenslotte bij de congregatie van die zusters van het 
arme Kind Jezus is ingetreden.  
Helaas kan ook zij ons niet vertellen of oom Frans, die ook zij niet van een foto herkent, de 
rector in Maria Hilff is geweest in de tijd dat zij er op school zat.  
 

lak voor de afsluiting van dit tweeluik vertelde Mia Jaegers-Bouwmans me dat haar 
schoonvader, Piet Jaegers, aan haar en haar man Pierre Jaegers bij een van de vele 
bezoeken aan Gemmenich wees op het gebouw Maria Hilff. Hij voegde daar aan toe, 

dat zijn broer Frans daar een aantal jaren rector was geweest bij de kinderen in dat gebouw.  
En daarmee staat voor vast, dat oom Frans tijdens zijn verblijf te Gemmenich inderdaad rector 
voor groepen kinderen is geweest, die tijdelijk verbleven in Maria Hilff. Met dat rectoraat 
bieden de zusters van het arme Kind Jezus hem voor de tweede keer in een moeilijke periode 
in zijn leven belangeloos hulp en hartelijk onderdak. 
Oom Frans zelf zal blij geweest zijn in die beschutte omgeving verder te kunnen herstellen en 
als een soort tegenprestatie dagelijks zijn pastoraal werk weer langzaam maar zeker te kunnen 
oppakken en zodoende ook nog een steentje bij te dragen aan de opvoeding van kinderen. Dat 
was en is niet alleen de kerntaak van de congregatie van de zusters van het arme Kind Jezus, 
maar ook altijd hoofdtaak geweest in de pastorale visie en praktijk van oom Frans. 
 
Blijkbaar was oom Frans in 1952 voldoende hersteld om weer parochiewerk op zich te 
kunnen nemen. Nadat hij uitgeschreven is bij het diocees Versailles, volgt in datzelfde jaar 

                                                 
3 Uittreksel Kroniek 7, J. Langohr (Gemmenich). 
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zijn eerste benoeming door de Bisschop van Luik en wel tot vicaris te Baelen en twee jaar 
later tot vicaris van Amel (1954). Drie jaar later volgde zijn benoeming tot pastoor te Rodt 
waar hij in functie blijft tot hij in 1965 tot pastoor van Hauset wordt benoemd. 

 
Twee vicariaten, twee pastoraten en kapelaan van een rectoraat 

 
 

Oom Frans werd in 1952 tot vicaris van Baelen (Bailou) benoemd en twee jaar later 
in diezelfde functie in Amel (Amblève). Beide zijn dorpen in de Belgische Eifel, 
provincie Luik en Duitstalig. 
 

 
 
Baelen en Amel zijn plaatsen met ieder ongeveer 5000 inwoners en gelegen in toeristisch 
gebied. In Baelen ligt een van de zeven kerken in het bisdom Luik met een gedraaide toren.4  
 

ijdens zijn vicariaat te Amel wordt oom Frans in 1957 tot pastoor in Rodt-
Hinderhausen benoemd. Daar zal hij ruim zeven jaar herder zijn van een parochie met 
(nu) ongeveer 10.000 bewoners, weer in een Duitstalige stad, (gemeente Sankt Vith) 

en kerkelijk behorende tot het bisdom Luik.5 
 
Over zijn jaren als vicaris in Baelen of Amel en als pastoor te Rodt-Hinderhausen vond ik 
nagenoeg niets. Ik staakte het zoeken ook en kreeg veel later toch nog de bevestiging, dat dit 
een goed besluit was geweest. 
In een artikel ter gelegenheid van een jubileum in een lokale krant werd zijn verblijf in Baelen 
als Gastspiel getypeerd voor zijn daarop volgende benoemingen. Niet verbazingwekkend dus 
dat ik van zijn tijdelijk optreden in Baelen, Amel of Rodt nauwelijks iets kon vinden. 

                                                 
4 De torenbasis is vierkant, dateert uit de twaalfde eeuw en wordt bekroond door een torenspits, gebouwd rond 
1545. De spits draait 45 graden (één achtste) van rechts naar links. De oorsprong is onduidelijk. 
5 Bracht nimmt Abschied von Rektor Franz jaegers, Grenz-Echo, 16 december 1997. 
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Tussenstop als pastoor in Hauset 

 
n 1965 wordt oom Frans benoemd tot pastoor in Hauset. Op zondag 27 juni van 
dat jaar wordt hij daar feestelijk ingehaald, waarbij aanwezig zijn van 
kerkelijke zijde kapelaan Pörters, de pastoors Gielen en Brüll, alsmede deken 

Ledur en van wereldlijke kant de Burgemeester Heutz. Dat hij zowel in het Frans 
als in het Duits voor de hartelijke ontvangst bedankt en laat weten dat hij zich ook in Hauset 
vooral zal richten op de opvoeding van kinderen en ziekenbezoek, maakt grote indruk op zijn 
nieuwe parochianen. Verder belooft hij ook hier dag en nacht voor iedereen en alles 
beschikbaar te zijn.6  
 
Hij viert er net een jaar later op 3 juli 1966 zijn zilveren priesterfeest. Het feest duurt de hele 
dag en kent een kerkelijk- en wereldlijk programma. Men begint met een optocht naar de kerk 
voor de hoogmis, waarin oom Frans zelf de feestpreek voor zijn rekening neemt.  
Daarna gaat het in optocht naar een restaurant voor de lunch en om 13.30 uur vandaar uit 
weer in optocht naar de kerk voor een feestelijke Aanbidding en pas daarna gaat het richting 
zaal Kockartz wo die weltliche Feier stattfindet. (…) Die Gratulationscour endet mit der 
Überreichung der Geschenke durch den Bürgermeister.7  
 
Dat hij zich al in korte tijd in die parochie goed thuis voelt en hartelijk opgenomen wordt, 
blijkt o.a. ook nog uit de volgende gebeurtenis: 
Op 4 juli 1965, een week dus na de aankomst van oom Frans in Hauset, viert de plaatselijke 
schutterij St. Petrus-Schützengesellschaft haar 76e jaarfeest. Onder begeleiding van de fanfare 
van Hergenrath gaan de schutters naar de kerk voor een feestelijke hoogmis om 10.00 uur 

voor alle levende en gestorven leden.  
 
 ‘s-Middags worden de regerende schutterskoning 
en pastoor Frans Jaegers aan huis opgehaald en in 
optocht naar de schutterswei begeleid. Hier 
eröffnet der Pfarrer, erstmals in der Geschichte 
des Schiessports in Hauset, das 
Königsvogelschiessen.8 
 
Daarmee schrijf je als nieuwbakken pastoor toch 
echt geschiedenis en is het niet verwonderlijk, dat 
het zilveren priesterfeest van hun pastoor een jaar 
later zo hartverwarmend wordt gevierd door zijn 
nieuwe parochianen. Zijn pastoraat in Hauset is 
kort, maar krachtig, want in 1966 volgt zijn 
benoeming tot rector in Bracht–Maspelt. Over de 
reden van zijn vertrek bericht het blad Grenz-
Echo 9, beknopt en met consideratie: 

                                                 
6  Grenz-Echo Pfarrer Jaegers in Hauset eingeführt, 28 juni 1965. Al vlug blijkt, dat zijn gezondheid over het 
werk in dat nieuwe pastoraat heel anders denkt. 
7 Grenz-Echo, zie noot 33. 
8 Grenz-Echo, H. Klein neuer Schützenkönig in Hauset. Pfarrer Jaegers tat den ersten Schuss, 5 juli 1965. 
9 Grenz-Echo, Kirchliche Ernennung, 4 januari 1967. 
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Rektor in Bracht-Maspelt “ Ich gehe hier nach 30 Jahren nicht mehr weg.” 
 

 
k loop met dit citaat van oom Frans zelf 30 jaar voor de feiten uit. Het 
illustreert echter achteraf treffend hoe goed oom Frans zich in de kleine 
parochie Bracht-Maspelt thuis gevoeld moet hebben.  

Ook uit zijn verdere levensloop blijkt, dat oom Frans door dit rectoraat in Bracht-Maspelt zijn 
kortstondig pastoorschap in Hauset niet al te lang heeft betreurd. Hij is op het moment van 
zijn benoeming tot rector net 60 jaar en het is duidelijk, dat zijn gezondheid zijn vertrek als 
pastoor in Hauset heeft bepaald. Hij krijgt daar Bracht voor terug en dat ziet er inderdaad ook 
nu nog als een klein paradijs uit. 
 
Sommige feiten laten intussen zien, dat hij de zorg voor de ongeveer 200 zielen van Bracht-
Maspelt, ondanks zijn gezondheidsproblemen, al direkt na aankomst voortvarend ter hand 
neemt. Zo volgt een jaar na zijn aantreden al de aanbesteding van de 
renoveringswerkzaamheden van de kerk in Maspelt.  
Aannemer Peter Neuville uit het naburige Grüfflingen krijgt die klus en begint nog in 
september 1967 met de werkzaamheden. Oplevering volgt in mei 1968.10 
 

                                                 
10 Grenz-Echo, 28 augustus 1968. 
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ijn kleine parochie behoort tot de gemeente Burg-Reuland. Volgens de openbare 
bekendmaking van de agenda van de vergadering van de raad van die gemeente op 22 
juli 1982, staat onder punt 8: Antrag von Rektor Jaegers auf Sonderzuschusz.  

Helaas staat in de openbare publicatie van deze agenda11 niet waarvoor die bijzondere toelage 
wordt gevraagd. We mogen gerust aannemen, dat het bedrag voor een kerkelijk- of parochieel 
doel was bestemd.  
De aanvraag bewijst intussen duidelijk dat oom Frans niet op zijn lauweren rust, maar ook als 
inmiddels 75-jarige actief blijft als rector in zijn parochie. Ook de Belgische Staat ontdekt de 

zielzorger in Bracht-Maspelt. Hij wordt tot Ridder in 
de Orde van Leopold II benoemd in datzelfde jaar 
1982.12 
 
Negen jaar later is het 1991 en hij wordt in december 
van dat jaar 84. Oom Frans is niet alleen feitelijk nog 
steeds niet met pensioen, maar zal ook weten dat zijn 
parochianen niet zijn vergeten, dat hij zijn gouden 
priesterfeest viert op 23 juni van dat jaar en dat het 
dit jaar ook nog eens 25 jaar geleden is, dat hij tot 
rector van Bracht-Maspelt werd benoemd.  
 
Het kleine kerkje wordt voor die gelegenheid van 
binnen helemaal opnieuw geverfd. Gelijktijdig wordt 
de elektrische installatie van de kerk vernieuwd en 
komen er nieuwe lampen in de kerk. Tenslotte wordt 
jaren later ook het zadeldak van de kerk opnieuw 
gedekt en wel op de oorspronkelijke manier. 
 

                                                 
11 Grenz-Echo, 16 juli 1982. 
12 KB 8 maart 1982 en RI 8 april 1981 vanwege Justitie. 
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iteraard begint de dag met een plechtige hoogmis, waar meerdere collega’s uit de 
omliggende parochies concelebreren. Vanaf drie uur in de namiddag volgt dan in de 
zaal van Richter-Heinen zijn huldiging door kerkbestuur, gemeentebestuur en 

parochianen.13 In een artikel in de lokale pers ter gelegenheid van zijn gouden priester 
jubileum staan ook drie foto’s. Eén van die foto’s is met zekerheid genomen in januari 1942. 
Oom Frans poseert daarop als neomist voor het ouderlijk huis op de Molsberg met een viertal 
jongemannen. Vrienden, familieleden?  
De foto was me onbekend en dat geldt ook voor nagenoeg iedereen die met oom Frans op 
deze foto staat. Herkent de lezer iemand?14 
 

 

                                                 
13 Grenz-Echo, Erst die Grubenarbeit, dan der Altardienst, 22 juni 1991. 
14 Graag een mail naar: jaegers@tiscali.nl als u (een van) de mensen naast oom Frans op de foto herkent. Is de 2e 
persoon links op de foto Claus Ruyters, die destijds in de Dorpstraat woonde bij slagerij Creuze en de man 
helemaal rechts Carl Vogt van de Molsberg? 

U 
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Dat oom Frans in 1991 ook het feit viert, dat hij 25 jaar rector van Bracht-Maspelt is, typeert 
hem niet alleen als zielzorger in hart en nieren, maar laat ook zijn grote verknochtheid aan 
zijn parochianen zien. Oom Frans was n.l. al in 1980 formeel met emeritaat gegaan en vanaf 
toen was hij emeritus kapelaan in Bracht-Maspelt. Hij gedroeg zich in de praktijk echter 
bepaald niet als een emeritus, maar als een fulltime zielzorger. 
 
 

p dinsdag 16 februari 1997 wordt oom Frans 90 jaar. Op de zondag daarvoor laten 
zijn parochianen hem met een verjaardagsfeest in de namiddag andermaal zien hoe ze 
hem waarderen. Felicitaties waren er o.a. van Deken Albert Backes voor wat de deken 

noemde der kleine grosze Kirchenmann en een cd speler als cadeau van zijn kerkkoor. In de 
toespraak op rijm van de voorzitter van dat kerkelijk koor St. Hilarius, komt de manier 
waarop hij auto reed en zich de reputatie van autocoureur verwierf, uitgebreid en op ludieke 
wijze aan de orde.  
In zijn dankwoord onderstreept oom Frans de broederlijkheid die parochianen en hij elkaar 
wederkerig bewezen hebben in de 30 jaar dat hij nu in Bracht-Maspelt is en hij besluit met de 
toezegging, dat hij hier nooit meer weg zal gaan.  
Veel van zijn parochianen zullen die toezegging als een echte belofte ervaren hebben en niet 
als een vriendelijkheid, die bij dit soort gelegenheden vaker wordt uitgesproken, maar zelden 
letterlijk wordt bedoeld. Zijn parochianen kenden hem na zoveel jaren zo goed, dat ze wisten, 
dat die belofte uit het diepst van zijn hart kwam en enerzijds voor hen bestemd was en 
anderzijds ook een belofte was van een 90-jarige aan zichzelf, die als geen ander op de 
hoogte was van zijn medische toestand op dat moment. 
En voor ieder, die de stand van zijn gezondheid toen niet zo precies in de gaten had, werd die 
helaas al enkele maanden later in volle omvang duidelijk. Oom Frans moest noodgedwongen 
Bracht verlaten in juli 1998 en zijn intrek nemen in een verzorgingshuis. Dat vertrek uit zijn 
geliefde Bracht was achteraf bezien tijdelijk, zoals hierna zal blijken. 

O 
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Einde van een werkzaam leven  
 

Oom Johan was tot aan zijn pensionering tuinman op Imstenrade. Zuster Andrea 
was daar vanaf eind jaren vijftig van de vorige eeuw 27 jaar lang werkzaam in de 
tuin van Imstenrade. Zij was zijn directe chef in die tijd.  
Van haar vernam ik dat later de heer Hissel als hulp voor oom Johan is 
aangetrokken. Die assistentie zou een aanwijzing kunnen zijn, dat oom Johan 
fysiek op een bepaald moment werkzaamheden minder gemakkelijk dan vroeger aan kon. 
Misschien speelde ook zijn reumatische klachten een rol. 
 

a zijn pensionering op 65-jarige leeftijd bleven oom Johan en tante Fientje eerst nog 
in de Irmstraat wonen. Daarna verhuisden zij naar een van de woningen, die intussen 
voor senioren waren gebouwd op een voormalige wei van Horbach aan een smalle 

weg, die vroeger het “Schiffeldergetske” heette. Die weg was toen en ook nu een 
verbindingsweg tussen de Schiffelderstraat en de Schilterstraat. Oudere lezers kennen deze 
plek nog als de wei waar leden van de 
TAC hun turnkunsten vertoonden en de 
voorstellingen steevast spectaculair 
afsloten met de bouw van een levende 
piramide.  
 
Bijna 20 jaar later wordt oom Johan op 
16 april 1998 opgenomen in het 
ziekenhuis en vervolgens verpleegd in de 
Hambos-kliniek te Kerkrade. Daar 
overlijdt hij tenslotte op 6 december 
1998. In hetzelfde jaar sterft zijn 
priesterbroer Frans.  
 
Het geheim van zijn tuinmanschap op 
Huize Loreto heeft oom Johan bewaard 
tot zijn dood en wordt pas op zijn 
doodsprentje onthuld: “Jarenlang heeft 
Johan als hovenier de kost verdiend bij 
de zusters in Simpelveld en 
Imstenrade.” 15 
 
In een andere passage in de tekst van zijn doodsprentje vermoed ik een subtiele verwijzing 
naar de niet vervulde kinderwens en de steun en hulp bij de verwerking daarvan door broer 
Frans: ”Zijn leven was diep geworteld in zijn sterk geloof. Vanuit dat geloof wist hij met het 
leven om te gaan, geïnspireerd ook door zijn priester-broer (…).”  
En dat is dan de tweede keer dat van hun bijzondere verhouding blijkt.  
 
Oom Johan werd in het dubbelgraf van zijn ouders op het kerkhof te Simpelveld begraven. 

Zijn vrouw verhuist dan naar Berg en Terblijt waar ze later wordt verzorgd in “Fonterhof” 
Ze komt na haar overlijden terug naar Simpelveld en wordt in februari 2006 bij haar man 
begraven.  

                                                 
15 De arcering is van mij, DJ. 
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Zielzorger tot de laatste week van zijn leven 
 

Oom Frans had officieel geen assistentie, zoals zijn broer Johan die op latere 
leeftijd wel kreeg. Oom Frans had andere hulp en wel van zijn collega Willi Kessel.  
Uit de toespraak van Deken Albert Backes t.g.v. de 90e verjaardag van oom Frans, 
weten we dat de deken collega Kessel speciaal bedankt, dat die de taak van piefender 
Schutzengel bij oom Frans op zich heeft genomen. Als zodanig heeft hij oom Frans niet alleen 
met raad en daad terzijde gestaan, maar ook steeds voor behoud van goede harmonie 
gezorgd.16  
 

eeroom Frans zelf noemt al in zijn dankwoord t.g.v. de viering van zijn 45-jarig 
jubileum als priester17 ook uitdrukkelijk collega-pastoor Willi Kessel als iemand die 
hem tijdens zijn rectoraat in Bracht-Maspelt steeds trouw is gebleven en met raad en 

daad terzijde staat.18 Pastoor Kessel schrijft mij dat hij sinds 1977 met oom Frans heeft 
samengewerkt en typeert hem als iemand die over zijn eigen leven nauwelijks sprak.  
Die karakteristiek van een gesloten en zeer bescheiden man gaat helemaal op als het om hem 
zelf gaat. Oom Frans was daarentegen dominant, onwrikbaar en gedreven als het 
geloofszaken betrof. Beide typeringen horen bij hem en passen naadloos bij het beeld dat ik 
altijd van hem heb gehad. 
 
                                                 
16 Ein piefender Schutzengel lijkt in dit geval het beste vertaald als een bewaarengel met de spreekwoordelijke 
bedachtzaamheid van een pijproker. 
17 Op 26 april 1987 te Bracht. 
18 Grenz-Echo, Dank für unermüdlichen Einsatz, Dreifaches Jubiläum von Rektor Jägers aus Bracht, 28 april 
1987 ( Drievoudig jubileum: 45 jaar priester, 80e verjaardag en 20 jaar rector in Bracht-Maspelt). 
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Oom Frans moet om gezondheidsredenen in juli 1998 noodgedwongen Bracht verlaten en 
verhuizen naar het verzorgingshuis Hof in Bütgenbach. Daar sterft hij op 17 september van 
dat jaar.19 Oom Frans is dus in hetzelfde jaar, maar wel een paar maanden eerder dan zijn 
broer en hovenier Johan gestorven.  
 

. 
 
Hij keert nog één keer en dan ook voor altijd terug naar Bracht. Na zijn overlijden wordt hij 
eerst opgebaard in zijn kerkje te Bracht.  
Op 22 september 1998 is vervolgens in die kerk de plechtige requiemmis voor hem. Daarna 
volgt zijn begrafenis op het kerkhof van Bracht. 
 

e tekst op zijn grafsteen is typisch voor 
deze diep gelovige man, want de laatste 
regel van de uitdrukking, die op zijn 

grafsteen is gebeiteld, wordt meestal in de 
toekomende tijd en als een hoopvolle 
verwachting geformuleerd: 
 “Jetzt werde ich sehen.”  
  
Oom Frans echter laat ons over zijn graf heen 
weten, dát hij ziet waarin hij zijn leven lang 
geloofde: 
 “Jetzt sehe ich.”  
 

 
 
 
                                                 
19 Het bidprentje van oom Johan maakt ook melding van het overlijden van zijn priesterbroer Frans. Abusievelijk 
wordt daarbij wel 19 september 1998 als diens sterfdag genoemd. 
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Tenslotte 
 
Bij de recherche voor dit artikel heb ik op velen een appel gedaan en dat is nooit vruchteloos 
geweest. In de noten zijn al diverse namen en instanties die me hielpen genoemd, omdat 
verantwoording afleggen van bepaalde feiten vaak gepaard gaat met vermelding van de bron.  
 
Dat betekent echter niet, dat daarmee iedereen genoemd is, die zo welwillend was me te 
helpen of van materiaal te voorzien. Vooral de leden van de families Jaegers en 
Sluijsmans/Sluysmans zijn nog niet genoemd, evenmin als Luc Wolters, Mevr. Stockhausen 
van het Generalaat van de zusters van het arme Kind Jezus te Aken, de redactie van Grenz-
Echo, die me voor een klein bedrag toestond 24 uur lang al hun edities door te werken op 
zoek naar publicaties over oom Frans en last but not least Sjef Sluysmans, die samen met 
Marike en mijn vrouw de concepten lazen en me ieder van waardevolle aanvullingen, 
opmerkingen en suggesties voorzagen.  
Hartelijk dank, want zonder jullie hulp was deze laatste Bijvangst niet geworden wat hij nu is. 
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  Jaarprogramma 2017 
 

Di. 10 januari Lezing NSB-gouverneur, Max de Marchant et d’Ansembourg door Lou 
Heynens 

Zo.  Dialectmis in Simpelveld 

Di.  31 januari Lezing Juno, vrouwen in de Romeinse tijd  door Coen van Galen 

Ma. 6 Februari  Bestuursvergadering 20.00 uur 

Za.  Dialectmis in Bocholtz  

 24-28 februari Carnaval 

Ma. 6 maart Algemene Jaarvergadering 20.00 met film in kleine zaal  

Di. 28 maart Lezing over de Duitse Orde door Guido van Bueren 

Ma. 3 april Bestuursvergadering 20.00 uur 

Di. 7 april De avond van het dialect 'klankvol sjproach' door Pierre Schnackers 

Vrij. 14 april Goede vrijdag, wegkruisenwandeling in Bocholtz 20.00 uur  

Zo. 16 april Pasen 

 14 of 21 mei Excursie naar Haus Heyden 

Don. 25 mei Hemelvaartsdag 

Zon. 4/5 juni Pinksteren 

Ma. 5 juni Bestuursvergadering 20.00 uur en activiteitencommissie 

 Juli/augustus Vakantie 

Ma. 4 september Bestuursvergadering 20.00 uur 

Za./Zo. 9-10 
september 

Open Monumentendag Simpelveld 2017, boeren, burgers, buitenlui.   

Ma. 2 oktober Bestuursvergadering 20.00 uur en activiteitencommissie 

 In oktober Vrijwilligersavond 

Ma. 6 november Bestuursvergadering 20.00 uur 

Di. 14 november Jaarvergadering met lezing over het geslacht de Bongard door Jac Jetten 

Ma. 4 december Bestuursvergadering 

 December Kerstmarkt 
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De oorlogsgouverneur van Limburg: 
graaf Max d’Ansembourg 

 
door Lou Heynens 

 
op dinsdag 10 januari om 20.00 uur  

in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld. 
 
 
 

De oorlogsgouverneur van Limburg: graaf Max d’Ansembourg 
‘Er is geen ander zijn, dan ‘anders’ zijn 
Ooit was hij een spraakmakende politicus, van zulk een roomse signatuur dat het menig 
kerkprelaat de adem benam, maar hij was ook NSB’er en in Nederlands zwartste jaren 
provinciegouverneur van Limburg, daarbij een gewiekst strateeg en een dubbelhartig 
antisemiet. In een stilte die beslist geen nieuwsgierigheid verdraagt, wordt hij in de kerk van 
Amstenrade jaarlijks herdacht: Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg (1894-
1975). Herdenkingen zoals deze zijn een aloud gebruik, en bovendien kent het koesteren van 
de herinnering aan een bijzondere persoonlijkheid een lange traditie. Of dit herdenken recht 
doet aan wat er feitelijk in een mensenleven is gebeurd, staat vaak op een andere, veelal 
verzwegen, bladzijde. Lezing met beeldpresentatie.  
 

  

Maximiliaan 
graaf de 
Marchant et 
d’Ansembourg 
(1894-1975) 
uit Amstenrade 
was namens de 
NSB de 
commissaris 
van Limburg. 
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Graaf Max de 
Marchant (2e 
v.r.) bij een 
toespraak. 
Foto: NIOD. 

 
 
Lou Heynens   
De spreker Lou Heynens (G.M.L. Heijnens) voelt zich niet bij welke politieke stroming of 
spirituele beweging betrokken en is derhalve van geen partij lid of van welke belangengroep 
dan ook. Hij is publicist en beeldend kunstenaar, met het eeuwigdurende gevoel dat wat hij 
publiek maakt, nooit goed genoeg is. Publicaties o.a.: Kastelen in Zuid-Limburg. In 
hernieuwde glans (2005); Als de hengst glimlacht … Over adel en andere vreemde zaken 
(2006); Adel in ‘Limburg’ of de Limburgse adel. Geschiedenis en Repertorium (2008); 
Geconfisqueerd als ‘vijandelijk vermogen. Dossier Limburgse kastelen  (2014); en De 
oorlogsgouverneur van Limburg. Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg (2015).  
De kleurrijke Heynens figureerde in het NCRV-programma ‘De Stoel’ van Rik Felderhof en 
in de Oostenrijks-Poolse productie ‘Die Polnische Habsburger’. Hij is lid van het Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap. 
 
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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Impressie ALV en lezing 22.11.2016 
 
Foto’s door: O. Reitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ledenvergadering met aansluitend een 
interessante lezing over Moeder Overste 
Clara Fey en haar vriendinnen door Ine 
Scholl was goed bezocht. 

 
 
 
 
 
 
Voorzitter Luc Wolters feliciteert onze 
leden, die 25 jaar lid zijn van de 
Heemkundevereniging:  

• mevr. T. De Koning-v/d Broek, 
woonachtig te Bocholtz 

• dhr. G.H. (Fred) Piepers, 
muziekdocent en dirigent, 
woonachtig in de molen van 
Vrouwenheide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de zaal kwam een interessante 
vertaling van het moderne woord 
“Gadget” naar ons lokale dialect:  
“ enne Prul” 
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Mijn pa kwam uit Simpelveld 
 
Door Frans Abrahams 
 
Mijn oma en opa hadden een knots van een huis in de Stationsstraat 25. Er woonden zeker 6 
gezinnen in en het had een grote tuin. Achter het huis stond een heel diepe put, met een speciaal 
kettingsysteem en een draai mechanisme. Hieruit werd vanuit grote diepte perfect helder 
drinkwater geput. Later is de put helaas gedempt. Het zou voor deze tijd een pracht project zijn om 
ze weer in ere te herstellen. Maar helaas is in Zuid-Limburg ten gevolge van de bruinkoolwinning 
de grondwaterspiegel sterk gedaald.  
 
Wat een pracht herinneringen. Oma was heel lief, opa was een perfect vakman. Hij was 
wagenmaker en werkte in het grote bedrijf Talbot in Aken. Maar hij was stront-eigenzinnig en 
voor oma niet gemakkelijk, hield nooit zijn mond. Het was van opa bekend dat hij tijdens de preek 
regelmatig commentaar gaf. En dat kon in die tijd van het Rijke Roomse leven helemaal niet. 
Onmogelijk die mond te snoeren.  
 
Hij heeft de zaak goed verziekt toen hij verkering kreeg met Oma. Zij was een Berger, dochter van 
een rentmeester. Die familie was strak patriarchaal georganiseerd en eiste van Opa dat hij zich in 
dienst stelde van de familie (grondbezitters). Hij had daar als vakman geen zin in en brak met de 
familie. Oma werd zodoende onterfd!!  
 
 
 

 
Oma rechts op foto, lief toetje, let vooral op de uitdossing.
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Later kopen ze dan dat grote huis en dat kan onmogelijk verdiend zijn door opa. Ik denk dat haar 
moeder haar stiekem het nodige toegestoken heeft. Opa vertelde mij wel eens dat ze veel gouden 
tientjes had!! 
 
Marijke heeft ontdekt dat uit het huwelijksboekje afgeleid kon worden dat in het trouwjaar 1897 
oom Willy al geboren was. Er is dus niets nieuws onder de zon. Oom Jan, genoemd oom Sjeng de 
tweede zoon heeft later ook een buitenechtelijke dochter. Het gaat goed!! 
 
Oma was een ontzettend lieve vrouw. Ze waggelde een beetje, omdat haar heup versleten was. 
Mijn vader (F.H.J. Abrahams) ging na drie jaar HBS naar de Huzaren waar hij het bracht tot 
wachtmeester. Later bij de wielrijders, je weet wel de muzikanten op de fiets, en hij bracht mij 
vaker in emotionele taal bij wat voor een machtig wapen de fiets was. Je kon je snel onhoorbaar 
verplaatsen. Ze hadden zelfs fietsen met mitrailleurs erop. Geen wonder dat de Duitse bezetter in 
de oorlog al onze fietsen confisqueerden. Ze wilden dat de Nederlanders niet meer over zo’n 
excellent wapen konden beschikken!!  
 
Jaren te paard en per fiets te velde, maar de oorlog moest verloren worden door de armzalige 
pantserwagens. Minister President Colijn had zo dikwijls gezegd dat de bevolking rustig kon gaan 
slapen, maar verzuimde om onze soldaten behoorlijke wapens te geven. Pa maakte toen zijn 
militaire keuze toen hij in Zuid Limburg een grote oefening zag. Dat maakte in hem zijn militair 
gevoel wakker. Hij kon uitstekend bevelen schreeuwen. Leek wel zo’n onderofficier uit de serie 
‘O moeder wat is het heet’. Hij werd goed opgeleid, maar de bewapening was inderdaad van de 
allerbelabberdste soort. Het modernste wapentuig waren in die tijd de pantserwagens, met schrik 
niet, een 4 cm kanon. Je kon er amper mee door een hooibaal schieten laat staan de zware 
bepantsering van de Duitse tanks doorboren. Typisch Nederlands. ‘Us bin zunnig’, het mag niets 
kosten. Het waren toch dagen, die dagen in mei, die je leven dan beïnvloeden. 
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In het zeer grote huis nummer 25 tegenover het station woonden een aantal gezinnen. Oom Wil 
woonden naast de grote ingangsdeur. 
 
Opa en oma hadden nog een dochter getrouwd met een Duitse brouwmeester o.a. van de Ridder in 
Maastricht en dat gaf uiteraard problemen in en na de oorlog. Had twee dochters Georgette en 
Marlies beiden uitgewaaid naar Duitsland en Engeland. 
 
Sjeng de tweede zoon had twee zoons Piet en Jan idem vertrokken naar Brazilië en Duitsland. 
Dochter van oom Sjeng, helaas ken ik die niet, ze woont met nazaten in Zuid Limburg.  
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Buiten in het GROEN met het Groene Boekje 
 Hans Hermans, Heerlen 

Op gebied van de Nederlandse taal, die vroeger ABN genoemd werd, proberen wij heemschutters 
zo weinig mogelijk fouten te maken. Meer dan andere talen is onze taal rijk aan bastaardwoorden, 
anglicismen en Engelse woorden. Met bastaardwoorden hebben we geen moeite, want woorden 
zoals cacao, sigaret, krant en calorie zitten in onze taal verankerd. Beheersen we de Engelse dan 
hebben we ook met Engelse woorden weinig moeite. De meeste zorg bereiden ons de vele 
anglicismen. Met een "2010 film" (zonder koppelteken) bedoelen wij een film uit het jaar 2010. 
Met een "beef steak" (zonder koppelteken) bedoelen we een biefstuk. Het lijkt wel Engels, maar 
daar spreekt men over "rump steak". We lezen wel eens dat een bouwwerk "onder constructie" is 
en bedoelen daarmee dat het in aanbouw is. Een drankrijder is iemand die onder invloed rijdt. Het 
werd afgeleid van het Engelse "drink-driver" (met koppelteken). "Globale economie" is 
wereldeconomie, het werd afgeleid van "global economy" (zonder koppelteken). ‘Ik leef in 
Heerlen’ moet natuurlijk ’ik woon in Heerlen’ zijn. Zo zouden wij nog even door kunnen gaan, 
want er zijn nog meer voetangels. De Nederlandse Taalunie en het Comité van Ministers hebben 
door middel van de recente Nederlandse woordenlijst (2015) veel moeite gedaan hebben om de 
puntjes op de i te zetten. Reeds in 2005 werd besloten om de voorkeur te geven aan Boedapest in 
plaats van Budapest, boerka in plaats van burka, tsunami in plaats van tsoenami, e-mail in plaats 
van email, icetea in plaats van ijsthee, tee-tree-oil in plaats van theeboomolie. Toen werd er ook 
voor gekozen om zo weinig mogelijk te veranderen, want anders dan in onze buurlanden werd de 
woordenlijst van de Nederlandse taal sinds 1945 te vaak gewijzigd. We merken op dat er nog 
steeds onderdelen zijn waarvoor de spellingsregels onduidelijk zijn. Plantennamen worden door de 
meeste mensen klein geschreven ook als ze christusdoorn, mariadistel, anna-paulownaboom en 
silybum marianum heten, terwijl botanische namen van oudsher met hoofdletter geschreven 
zouden moeten worden. Nu wij het toch over namen 
van planten hebben, is het goed om even op te 
merken dat de tussen-n weer terug is. We schrijven 
weer paardenbloem, bonenkruid, berenklauw, 
dennenorchis, hanenpoot, heksenkruid, enz. Maar 
uitzonderingen bevestigen nog steeds de regel: 
zonneroosje, tarwegras en helleborus worden zonder 
tussen-n geschreven. Ruggengraat, vruchtenloos, 
wolkenloos, grenzenloos enz. kunnen met en zonder 
tussen-n geschreven worden. Bijvoorbeeld: ‘We 
zoeken vruchteloos (zonder n) naar een vruchtenloze 
kersenboom. We waren grenzeloos blij toen we 
grenzenloos door Europa mochten fietsen. Het is niet 
altijd even gemakkelijk en als we twijfelen kan een 
blik in het (Rijks-)Groene Boekje nooit kwaad. Het 
Genootschap Onze Taal gebruikt in plaats van het 
Groene Boekje het Witte Boekje, want ‘zuilen’ 
behoren bij Nederland.  

Dank aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
in Leiden. 

27-11-2016 
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BOKKENRIJDERS  BELIEVEN  BELGIË   (33)  
  
Door: Hans Hermans 

Hoofdstuk XXVIII                                        Een triest Kerstverhaal 

 
‘België bestaat nog niet zo gek lang!’ -  hoorde ik in de wandelgangen. (…) Inderdaad het 
Koninkrijk der Belgen is vrij nieuw, maar de hier occuperende Romeinen, zo’n twintig 
eeuwen geleden, spraken reeds van Belgica. Waarschijnlijk was het een productief land want 
zij spraken ook van ‘Belgica Prima’. Het was vrij groot en het lag tussen Rijn en Seine. 
Tegen het einde van de vijfde eeuw werd de Frankische overmacht te groot en voegde Clovis 
het gebied bij zijn Merovingisch rijk. Toen later bij ons sprake was van de ‘Zeven 
Provinciën’, parleerden de Walen over Gallia Belgica. Zullen wij de kop dan maar laten 
zoals ie nu is want dat onze Bokkenrijders België goed dunkten lezen wij in deze bijdrage. 
Helaas werden de arme sloebers ook daar door een duivelse vorm van ambtelijke willekeur 
door een stel dode geesten vermoord.  
 
28.01. ‘Satanisch bende’ 

28.01.01. Ratjetoe 

Volgens ingewijden verplaatsen heksen zich 
door middel van stalbezems en Bokkenrijders 
iets luxueuzer op de rug van een bok. Het 
zijn door een religie ingegeven tijdingen, die 
meer met bijgeloof dan met echte godsdienst 
te maken hebben. Het is bekend dat de 
geestelijkheid zeer actief was bij het 
desstructureren van wat zij noemden ‘de 
satanische bende’. Als opperbokkenrijder 
wordt arts Kirchhoff uit Hertogenrade 
genoemd, een vestingstadje dat zijn naam 
ontleent aan de hertogen van Limburg. Over 
het algemeen bestond de groep uit arme 
drommels die tijdens oorlogen, misoogsten 
en epidemieën alles verloren hadden. Er 
zaten ook geblesseerde huursoldaten en 
deserteurs tussen; zij waren op weg naar huis 
ergens in de buurt van Nassau, Weilburg, 
Dillenburg, Siegen, Beilstein en Dietz. Het 
was een ratjetoe. [1]   
 

28.01.02. Asiento Verdrag  

Hebben we het over 1747 dan denken we op 
de eerste plaats aan de Franse bezetting van 
vestingsteden in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden tijdens de Oostenrijkse 
Successieoorlog. Op 18 oktober 1748 werd 

de ‘Vrede van Aken’ geratificeerd. Frankrijk 
moest zich uit een aantal Nederlandse 
vestingsteden (Belgium-Austriacum) 
terugtrekken.  Het ‘Asiento-Verdrag’ dat 
reeds in 1713 in Utrecht en in 1714 in Rastatt 
gesloten werd, mocht met dertig jaar 
verlengd worden. We zouden het haast 
vergeten: Het prinsdom Orange waaraan onze 
monarchie haar naam ontleent viel definitief 
aan Franrijk. Er kwam een einde aan de 
Successieoorlog en duizenden soldaten, 
valide of invalide, trokken oostwaarts. 
Inmiddels weten we dat de ’Satanische’ 
bende niet alleen uit dagloners en 
keuterboertjes bestond. [2] 
 

28.01.03. Jaartalspreuken uit 1714 

In 1714 moest Filips V (1683-1746) afstand 
doen van grote gebieden in Franrijk. Voor 
onze voorouders was het wellicht van belang 
dat de Zuidelijke Nederlanden, dus ook de 
Spaanse bank Bocholtz-Simpelveld, voortaan 
onder het bestuur van Oostenrijk viel. Vanaf 
dat moment werden bij ons de 
heksenprocessen verboden, maar de 
bokkenrijdersprocessen gingen door. Denken 
wij aan het jaar 1714 dan denken we 
onwillekeurig aan het immense poortgebouw 
van het complex Overhuizen in Bocholtz dat 
bíj burgers beter bekend is onder de naam 
‘Ten Oaveres’.  Aan de bovenkant van het 
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poortgebouw staat in het midden van het 
timpaan het alliantiewapen van het adellijk 
echtpaar Von Rochau en De la Margelle. 
Links (voor de waarnemer rechts) staat het 
wapen van Edmond von Rochau bestaande 
uit drie luipaardenkoppen. Rechts bevindt 
zich het wapen van het geslacht Lopez de 
Villa Nova, het is de moederskant van Otto 
Edmond von Rochau. Aan de onderkant van 
het fronton staan chronogrammen in diverse 
talen die het jaar 1714 herdenken. Eerst de 
Latijnse spreuk:  RASTADIUM BINAS 
PACIFICAT AVES. Het betekent: ‘Rastatt 
stichtte vrede tussen twee vogels’. Hiermee 
bedoelde men waarschijnlijk de Oostenrijkse 
adelaar en de Gallische haan. Of telde de 
dubbelkoppige Oostenrijkse adelaar voor 
twee? Het is niet uitgesloten dat de 
buurtschap Drievogels ook hiernaar verwijst.  
 

 
 
We lezen ook de spreuk: EPIPHANIA 
DOMINI CAELO EXALTATA. Het 
betekent: ‘De hemel verheuge zich over de 
verschijning des Heren’. Een Franstalige 
tekst luidt: DIEU FAIT ICI TOUT MPM 
ESPERANCE. Het betekent: ‘Hier is al mijn 

hoop op God gevestigd’. We lezen ook een 
stukje Italiaanse proza: DELLA VIRTU LA 
GLORIA E GIIDERDONE. ‘De roem is de 
beloning van de dapperheid’.  
 

 
 
Tenslotte ook nog Portugees: ALBADO SE 
ELSANTISSIMO EL NOMBRE DE DIOS 
TAMBEN. ‘Gelooft zij het Allerheiligste en 
ook Gods naam’. Hier dus een reeks 
jaarspreuken die zonder uitzondering aan 
1714 reflecteren. [3] 
Een chronogram is een jaarspreuk die ook 
wel tijdfrase benoemd wordt. Bij het 
ontcijferen van chronogrammen kunnen we 
gebruik maken van: [4]   
http://www.kerkeninvlaanderen.be/chrconver
t.php      
Kopiëren we dit adres in de browser van onze 
pc dan gaat er een nieuwe wereld voor ons 
open en als het goed is was de Vrede van 
Rastatt in 1714 net zo belangrijk als de Vrede 
van Utrecht in 1713. [5] 
 

28.01.04.  Permanente 
oorlogsdreiging 

Naarmate de wapens botter zijn is de periode 
van vrede niet van lange duur. In 1784 was er 
sprake van de ‘Keteloorlog’  toen keizer 
Joseph II van Oostenrijk via ‘Belgium’ naar 
Holland kwam en de Schelde gesloten werd. 
Een jaar later was hier oorlog tussen 
verlichtingsgezinde progressieve 
republikeinse patriotten en conservatieve 
prinsgezinde orangisten. (Opmerking: H5-
grens: Nu (2016) de bewapening steeds 
zwaarder en effectiever wordt is de kans op 
een volgende ‘wereldbrand’ klein. Bij een 
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kernoorlog zou er van onze azuurblauwe 
globe niks overblijven. [6] 
De democratische patriotten werden ook wel 
‘Kezen’, de prinsgezinden de ‘Blauwen’ 
genoemd. ‘Kees’ is een Oudhollands (1780) 
synoniem voor het vrouwelijke geslachtsdeel 
of vagina, terwijl ‘kezen’ een ‘werkwoord’ 
is. Bij de kleur blauw denken we aan Nassau. 
[7] 
In 1787 werd stadhouder Willem V verjaagd 
door de Kezen en dat viel niet goed bij zijn 
eega prinses Wilhelmina von Preussen die 
haar broer, nog wel een Pruisenkoning, om 
hulp vroeg. Toen die met meer dan 20.000 
soldaten naar Holland trok kozen de Kezen 
het hazenpad… Het bleef een ratjetoe.  
Nu weten we ook waarom koningin 
Wilhelmina tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(1914/18, niet de zijde van de geallieerden 
koos. [8] 
 

28.01.05  Vierde Stand en 
onheil  

Alphons Vaessen (1891-1916-1918) uit 
Bocholtz, kapelaan in Vaals, moest niets 
hebben van de Bokkenrijders. Als de 
kapelaan het over Joden en Bokkenrijders 
heeft constateert hij dat die lui naar Neuwied 
vluchtten, om daar  hun schandelijk werk 
voort te zetten.(…) Op het 
platteland, hielden boeren en 
buitenlui de poorten en deuren 
goed gesloten. Naast afgedankte 
Franse soldaten, werd het 
platteland ook door gedeserteerde 
Hollandse en Duitse huurlingen 
geplunderd. Ook Vaals kon zich 
niet voor rampspoed veilig 
stellen. Volgens Vaessen werd 
hoeve Einrade (tussen Holset en 
Vijlen) op 31 oktober 1710 door 
een bende overvallen. 
Waarschijnlijk waren het 
afgedankte huurlingen op 
rooftocht, maar in zijn tijd werd alles wat met 
onheil te maken had onder het begrip 
‘Bokkenrijder’ geschaard. Of Vaessen ook 
overtuigd was dat de ‘bende’ zich met behulp 
van bokken door het luchtruim verplaatste 

weten we niet. Het is wel bekend dat alle 
gespuis dat zich bezig hield met roven en 
afpersen tot de ‘Vierde Stand’ behoorde. [9] 
 

28.01.06   Graafschap Limburg 

Van 1730 tot bij het begin van de Franse tijd 
in 1798 waren ‘Bokkenrijders’ actief. Er 
worden drie hoofdperiodes genoemd die 
elkaar overlappen. De ene keer is de bende 
erg actief in het dal van de Worm een periode 
later in het Land van Loon (thans Belgisch 
Limburg) en vrij vaak in de Landen van 
Overmaas (thans Mergelland, Voerstreek en 
Herve), die ooit bij het graafschap 
Limbourg/Limburg behoorden. Hongerige 
mensen die in de diverse oorlogen alles 
verloren hadden werden niet door de 
'overheid’ gesteund en hielden zich nolens-
volens in leven door op dievenpad te gaan. 
Omdat zij andere arme drommels hielpen 
kreeg de bende een Robin Hood-achtige 
status. Via diverse dossiers kwam aan het 
licht dat meer dan 1200 bendeleden van 
diefstal beschuldigd en zo’n 500 
onschuldigen ter dood veroordeeld werden. 
Uiteraard werden de bekentenissen 
afgedwongen door middel van de pijnbank. 
De tijden veranderen: Tegenwoordig behoren 
Bokkenrijders tot het immaterieel cultureel 

erfgoed van Limburg en zo menige 
Mergellander is er trots op dat een klassieke 
voorvader tot het ‘Bokkenrijdersgilde’ 
behoorde. [10] 
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28.01.07  De eerste attaque    
 
In Vaals begon de narigheid al vroeg toen op 
31 oktober 1710 tegen 22 uur, een bende de 
toegang van hoeve Einrade forceerde. Vaals 
viel in die tijd onder de Staten Generaal en 
wethouder Brul gaf alle boeren uit de 
omgeving opdracht de hoeve te omsingelen, 
zodat de bende ingerekend kon worden. Ze 
bleek te bestaan uit elf Franse soldaten en 
twee Hollandse deserteurs. Tijdens die actie 
vond er een vuurgevecht plaats, waarbij 
landbouwer Johannes Promper in een 
schouder getroffen werd en helaas overleed.  
Op 1 november  1710 werd de bende door 
boeren overgebracht naar de ‘katsj’, meestal 
een cachot in een kazemat, in Maastricht, 
waarna zij op 12, 17 en 20 januari 1711 door 
middel van de strop gevonnist werden. [11] 
 

 

28.01.08  Graafschap werd 
hertogdom   

Een synoniem voor believen is goeddunken. 
Maar de Bokkenrijders die naar Vlaanderen 
vluchtten kwamen daar van een koude kermis 
thuis. In de boeken schrijft men over 
Limburgers doch in feite behoorde slechts 
een klein aspect van het Mergelland, Rolduc 
en Hertogenrade bij het graafschap Limburg, 

overig Limburg behoorde tot heerlijkheden 
en andere graafschappen of hertogdommen. 
Denken we aan Roermond, Nieuwstadt en 
Montfort die tot het hertogdom Gelre 
behoorden en aan Sittard en Susteren die 
onder het gezag van de hertog van Gulik 
(Jülich) stonden. Limburg werd pas een 
hertogdom in 1839 toen onze eerste koning 
(Willem I) dat wenste. Het vroegere 
graafschap Limburg dat heel andere grenzen 
had bestond tot aan het begin van de Franse 
tijd (1795). De graven van Limburg noemden 
zich wel ‘hertog’ maar die waardigheid werd 
niet door keizer geaccepteerd. Het was niet 
vanzelfsprekend dat Willem I heerser over 
het nieuwe (oost) Limburg werd want hij 
moest er West-Luxemburg voor afstaan. 
Koning Willem aanvaarde een vredesverdrag 
met het opstandige België op voorwaarde dat 
hij de oostelijke delen van Limburg en 

Luxemburg terug zou 
krijgen. Beide 
gebieden hadden zich 
in 1830 aangesloten 
bij de Belgische 
Revolutie en waren 
uiteraard veel liever 
bij België dan bij het 
conservatieve 
calvinistische 
Nederland, waar op 
zondag geen muziek 
gemaakt mocht 
worden. De voor de 
Limburgers 
aanvaardbare toestand 
duurde slechts van 
1830 tot 1839, daarna 
werden wij weer 
vanuit ’s-Gravenhage 

geregeerd. Vreemd is ook dat zowel Limburg 
alsook Luxemburg lid moesten zijn van de 
Duitse Bond. Stel dat het bij de heibel om het 
quasi-neutrale Moresnet tot een gewapend 
treffen tussen Nederland en Pruisen zou zijn 
gekomen, dan had Limburg zowel soldaten 
moeten leveren aan Nederland alsook aan 
Pruisen. In 1866 kwam er een einde aan de 
Duitse Bond. [12] 
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28.01.09.  Aacht, haagt en aat 

Bij het jaartal 1748 denken we aan het 
Verdrag van Aken, geratificeerd op 18 
oktober van dat jaar, waarbij Frankrijk zich 
terug moest trekken uit de Oostenrijkse 
Nederlanden, uit de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden en de forten van de 
zeven grenssteden Bergen, Charleroi, 
Doornik, Ieper, Menen, Namen en Veurne, 
want die kwamen in handen van de 
Republiek alsmede de vesting Gent in 
Belgium Austriacum. Bij het jaartal 1784 
denken we minder aan de meer dan duizend 
arme stakkers die naar België trokken en daar 
niet met open armen ontvangen werden. Veel 
mensen kwamen terecht in de buurt van Aalst 
waar geen woonruimte beschikbaar was en 
zij in de plaatselijke bossen loofhouten hutjes 
bouwden. Ze sliepen op bladeren en bedelden 
bij de boeren voor een hompje brood. 
Vergelijk het anno 2016 met ‘de jungle van 
Calais’ waar na de ontruiming (30 oktober 
2016) nog 1500 kinderen doelloos 
rondzwierven. Toen het in de bossen van 
Aalst te koud werd doken ze onder in aagten; 
dat zijn onderaardse vluchtgangen. In 
Vlaanderen schrijft men ook haacht, maar de 
‘h’ wordt niet uitgesproken. In het Ripuarisch 
taalgebied van Limburg, van Kerkrade tot 
Vaals, wordt over ‘aat’ gesproken. Toen de 
vluchtgangen niet meer gebruikt werden 
konden bewoners er hun afvalwater kwijt. 
Over de etymologie is men het niet eens: de 
Belgen beweren dat het begrip afgeleid werd 
van aqua (water) terwijl er in een vluchtgang 
feitelijk geen water mag staan. In de 
omgeving van Aken, waar ook na de tijd van 
Karel de Grote nog een tijd lang Waals 
geparleerd werd weet men dat aagt of aat 
afgeleid werd van ‘gare’ (wijkplaats, 
spelonk). In België kennen wij het pleonasme 
‘La gare de Haacht’ (Het station van Haacht), 
op Ligne 53 van Leuven naar Schellebelle. 
Waarschijnlijk was Haacht ooit een 
schuilplaats. 
Tijdens grondverplaatsingen stoten 
bouwbedrijven niet zelden op aagten en heel 
bekend zijn de aagten die bruinkoolgigant 
Rheinbraun aan het licht bracht. [13] 
(Opmerking: H5-grens:  Ik ontdekte ooit een 

aagt in de buurt van kasteel Jen Hoes in 
Lemiers en hoorde van een kennis dat jaren 
geleden ook in Bocholtz een aagt ontdekt 
werd. Welke ‘Bongaardier’ kan hierover iets 
meer te vertellen? In mijn geboortedorp 
Lemiers wordt een rioolbuis meestal ‘aat’ 
genoemd en ik hoor het mijn moeder nog 
steeds zeggen: “De aat die sjtinkt, ’t kumt 
reën!” )   
De ingang van een vlucht-aagt was meestal 
goed gecamoufleerd en kon alleen kruipend 
bereikt worden; het was dus een fenomeen 
met een geheim karakter.  
Niet zelden bevond het begin van een aacht 
zich in een kelder achter een verborgen deur. 
Er werden bij ons aagten gebouwd in de tijd 
toen Napoleon hier op zoek was naar jonge 
mannen die in Rusland moesten vechten, 
maar ook eerder toen Hollandse en Duitse 
protestantse soldaten, tijdens de 80 Jarige 
Oorlog, hier op zoek waren naar rk 
krochtkerken. Volgens geruchten is een 
mooie vluchtkelder annex aagt bewaard 
gebleven in de Marcellienstraat in Oud-
Geleen. Is het toeval dat hier ook de 
Jodenstraat ligt? Joden werden door alle 
eeuwen heen vervolgd. In Antwerpen heeft 
men van de nood een deugd gemaakt door in 
een grote aagt een bierkelder annex café te 
maken. [14] 
 

28.01.10.  Dubieuze jurisdictie 

We begonnen met Bokkenrijders en wij 
sluiten ermee af.  Tussen 7 oktober en 
Kerstmis 1748 moesten er in het Belgische 
Aalst 268 mensen voor de rechter verschijnen 
en op Kerstavond werd de laatste 
veroordeelde om het leven gebracht. We 
zouden ook kunnen schrijven vermoord, want 
van een op ethische grond gestoelde 
rechtspraak was er geen sprake. Stuk voor 
stuk werden de hongerlijders door Franse 
soldaten uit de geheime aagten gehaald; er 
zaten ook oude mensen, kinderen en jonge 
vrouwen tussen. Bij de laatste groep veel 
zwangere vrouwen die niet of nauwelijks 
geschoond werden. Om hun zwangerschap te 
bewijzen moesten zij zich in het openbaar 
uitkleden, tot groot genoegen van de 
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wereldlijke en kerkelijke overheid. Natuurlijk 
waren het niet allemaal criminelen, maar ze 
werden wel als zodanig behandeld. Justitie en 
geestelijkheid zag in hen het opstandige 
proletariaat; het tastbare bewijs van hun 
verzet tegen de gevestigde orde, die wij als 
thans als bestuurlijke onorde betrachten.  
 

 
Normen en waarden waren onbekend: op de 
markt van Aalst werd het leven van velen 
uitgetrapt alsof het kakkerlakken waren. Het 
gebeurde in een vervloekte tijd waarin Franse 
en Engelse huurlingen door het land trokken. 
Een tijd waarin de oogst mislukte misschien 
ook omdat er gebrek aan boeren was. Een tijd 
waarin markt en handel niet floreerden. Een 
tijd waarin aan alles, vooral aan eten, tekort 

was. De uitgehongerde meiden boden zich 
aan bij de huurlingen en die voelden zich niet 
schuldig; ze ‘betaalden’ de tieners immers 
met een korst brood. Maar ook het overige 
volk had geen Godsvertrouwen meer en 
neukte als beesten. Het verbaast niet dat de 
meeste jonge vrouwen in ‘gezegende’ 
omstandigheden verkeerden, maar geen geld 

en geen plek hadden om hun 
baby’s te verzorgen. Het gevolg 
was dat kinderen te vondeling 
gelegd werden hetgeen door 
Staat en Kerk als een groot 
vergrijp beschouwd werd. Toen 
de overheid begon met het 
uitdelen van zware straffen voor 
het te vondeling leggen, werden 
de boorlingskes in het water 
gegooid. Er moest toen door de  
stad een diender benoemd 
worden wiens taak het was iedere 
dag lijkjes uit het water te halen. 
Tijdens de reeks van processen 
op de markt van Aalst werd wel 
degelijk verschil gemaakt; jonge 
sterke mannen werden 
veroordeeld tot het trekken van 
boten op de Schelde. Op het 
zogenaamde jaagpad moesten zij 
boten trekken; een taak die 
doorgaans door paarden verricht 
wordt. Meestal werden hun 
oorlellen met een scherp mes 
gespleten zodat zij letterlijk als 
‘spleetoor’ (in Duitsland 
Schlitzohr) herkenbaar waren. 
Voor de rechter verschenen een 
vrouw van nog geen 40 met haar 
22 jarige zoon en 18 jarige 
dochter. De vrouwen moesten 
mee aanzien hoe de man aan het 

bitseel geknoopt werd en langzaam stikte. De 
vrouwen moesten zich ontkleden en werden 
gegeseld. Dat was een buitenkansje voor de 
overheid die zich aan het schouwspel 
verlustigde. Het was ook een buitenkansje 
voor het meisje, want een priester verzocht 
de rechter om het meisje, dat in verwachting 
was, niet de doden maar te verbannen. Wel 
werden vrouwen en mannen die het er levend 
vanaf brachten met een gloeiend ijzer 
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gebrandmerkt. Op het lichaam van de 18 
jarige dochter werd een grote ‘V’ (voleuse = 
dievegge) gebrand. Verbannen?! Waarheen?! 
Naar een ander gebied, waar zij zich voor een 
korstje brood opnieuw aan soldaten moest 
geven. Oudere mannen en vrouwen, boven de 
vijftig, werden meestal geradbraakt. In 
sommige gevallen werden vooraf met een 
ijzeren staaf de borstkas, armen, benen, 
lendenen en teeltballen verpletterd. Als zo’n 
man bewusteloos op het rad lag zei de 
rechter: “Zal het God believen hem te laten 
leven!” [15] 
 

28.01.11.  Kerstmis 1748 

De geestelijkheid had een goed idee.  Zij 
stelde voor om werkplaatsen te bouwen waar 
landlopers voor een maaltijd, veertien uur aan 
een stuk moesten werken. Loon kregen zij 
niet. Sommige jongens zagen de kans schoon 
en sloegen op de vlucht om zich dan in de 
haven van  Antwerpen te vestigen.  
De processen duurden van 7 oktober tot 
Heilige Nacht 24 december 1748. In die 
periode werden in Aalst zo’n tweehonderd 
mensen vermoord. Het waren beslist geen 
onschuldige zielen, maar de straffen die 
uitgedeeld werden stonden in geen enkele 
verhouding tot de delicten. Op Kerstdag 1748 
werd Aalst ingenomen door Oostenrijkse 
soldaten en sloeg het justitiële apparaat, 
meestal  Franse officieren, op de vlucht. Het 
hoeft geen betoog dat de inwoners van Aalst 
dolgelukkig waren. [16] 
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Rectificatie St. Henricus 
 
Helaas zijn in het vorige periodiek enkele toch heel mooie foto’s te klein afgedrukt. Bij deze! 
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