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’Veranderen’ schreef de hoofdredacteur bij de introductie van het eerste (dubbel)
nummer van MijnStreek. En die verandering is niet onopgemerkt aan de lezers 
voorbijgegaan. Enkelen prezen de nieuwe, frisse en uitnodigende vormgeving, 
anderen spraken over de afwisselende, Parkstadbrede inhoud. De rubriek ’Merk-
waardig verhaal(d)’ werd als ’verrassend’ verwelkomd, vooral ook door jongere 
lezers. Een lezer mailde ons: ”het ’kind’ is geslaagd, ziet er fysiek goed uit en heeft 
al ’heel wat te vertellen’. De kleine missers zijn geen punt om lang over te rede-
twisten daar jullie allen van oplettende ogen voorzien zijn. Veel succes en mag 
inzet en streven beloond worden met veel en opmerkzame lezers.” 
Reacties als deze vormen voor redactie en vormgever een stimulans om op de 
ingeslagen weg voort te gaan en nieuwe creatieve elementen toe te voegen. 
De communicatie met de lezers van MijnStreek is voor de redactie erg belangrijk. 
MijnStreek dient een forum te worden voor informatie over en uitwisseling van 
onderzoek naar de geschiedenis van Parkstad, waarbij wij de polemiek niet uit de 
weg gaan. Deze is immers een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van helder-
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Reacties op ‘Terugblik’ in het vorige nummer 

Op onze oproep in ons vorige nummer kregen we enkele reacties op de foto uit 
Walem. In de volgende reacties staat alle informatie nu goed samengevat:  

”Wij kijken op de foto richting Klimmen. Aan het einde van deze straat 
splitst de weg: op die splitsing staat een kapel; links gaat richting Dolberg 
en Klimmen; rechts gaat verder in het gehucht Walem naar Schin op Geul en 
rechtdoor gaat naar het gehucht Koulen. Deze straat had geen nadere naam, 
hoewel op een kaart van de gemeente Voerendaal (Falk) die straat Steenstraat 
heet, het verlengde van de Steenstraat in Valkenburg. Vóór de herindeling in 

1982 vormde die straat de grens tussen de gemeenten Klimmen en Schin op Geul (of (na 1940) Valkenburg). De 
huizen links op de foto behoorden tot de gemeente Klimmen, de huizen aan de andere kant tot de gemeente Schin 
op Geul, en na 1940 (opheffi ng gemeente Schin op Geul) tot de gemeente Valkenburg. Thans behoort geheel Walem 
tot de gemeente Valkenburg aan de Geul.” [Huub Lipsch, Klimmen]. 

”In het laatste huis rechts op de foto woonde destijds Frans Dullens, en vóór hem de gebroeders Jacobs, beiden 
landbouwers. In het huis met de ronde poort links woonde ene Giel Meurs; het wordt nu bewoond door een 
familie Oostindi. Het meest interessant is het eerste huis helemaal rechts op de foto, want daar was vroeger de 
stroopstokerij gevestigd van de familie Provaas.” [Jan Hendriks, Voerendaal].
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De Borgbergh
De herontdekking van een Voerendaalse motte

Kasteel Dammerscheid zou het oudste kasteel van 
Voerendaal zijn.1 Voor die stelling is nooit enig bewijs 
aangevoerd. Enige twijfel is dan ook op zijn plaats. Te 
meer omdat in het in 2005 verschenen Limburgse kas-
telenboek wordt gesteld dat de oudste bouwsporen van 
Dammerscheid niet verder terug gaan dan de zestiende 
eeuw.2 Als deze conclusie juist is, zou Dammerscheid na 
1500 zijn gebouwd. Van andere kastelen in Voerendaal, 
zoals bijvoorbeeld Cortenbach, Haeren en Puth, staat 
vast dat ze van veel oudere datum zijn. Toch is het niet 
onmogelijk dat kasteel Dammerscheid het oudste kas-
teel van Voerendaal is. Het kasteel heeft namelijk een 
voorganger gehad, de zogenaamde ’Borgbergh’.3 Het 
meest aannemelijk is dat dit een motte of mottekasteel 
is geweest.4 Een motte was een kunstmatig opgeworpen 
heuvel met een regelmatige vorm en steile zijden, die 
gewoonlijk door een droge of natte gracht werd omge-
ven.5 De oudste bebouwing op een motte bestond vaak 
uit een houten toren die omgeven was door een palis-
sade. Het merendeel van de dateerbare Nederlandse 
mottekastelen is pas tussen het begin van de twaalfde 
en het midden van de dertiende eeuw gebouwd. In onze 
contreien moeten de eerste mottes al rond het jaar 1000 
zijn opgeworpen.6 
In deze bijdrage gaan we eerst na welke concrete aan-
wijzing voeding gaf aan het idee dat er in Voerendaal in 
’t Brook een mottekasteel moet hebben gestaan. Daarna 
wordt de vraag gesteld in hoever het besef van de motte 
in vroegere eeuwen leefde bij de bewoners van Voe-
rendaal en specifi ek bij die van ’t Brook, de adellijke 
bewoners van kasteel Dammerscheid. Vervolgens wordt 
het begrip ’Borgbergh’ verhelderd, wordt het gebied 
afgebakend waar de motte moet hebben gestaan en 
worden de resultaten van een recent verricht archeolo-
gisch onderzoek weergegeven. Tot slot wordt ingegaan 
op de vraag waarom de motte uitgerekend in zo’n nat, 
drassig en moerassig gebied als het Voerendaalse Brook 
werd gebouwd. Deze bijdrage wordt afgesloten met een 
aantal conclusies.

Eerste aanwijzing 
De eerste concrete aanwijzing voor het bestaan van 
een motte werd gevonden in de boedelbeschrijving 
van de in 1731 overleden Caspar baron van Elmpt, 
heer van het kasteel en de goederen van Dammer-
scheid te Voerendaal.7 De boedelverdeling onder 
zijn zes kinderen volgde pas vele jaren later. De 
baron had namelijk zijn echtgenote, Agnetha Sybilla 
van Sussekern, tot enige universele erfgenaam ge-
maakt van al zijn goederen.8 De boedelverdeling 
kon dus pas plaatsvinden na Agnetha’s dood. Met 
dat doel werd op 25 januari 1747 door de landme-
ter Henricus Rhoen eerst een boedelbeschrijving 
gemaakt van de goederen van Dammerscheid.9 
Uit die beschrijving blijkt dat het landgoed Dam-
merscheid onder andere grensde aan de hoeven 
Lindelauf en Overst-Voerendaal en aan de goederen 
van kasteel Peerboom. Het bezit bestond verder uit 
akkerland, verschillende weilanden [runderweyde, 
pertsweyde, kalverhoefken], heide [Dammerscheijter 
heijde], beemden, bossen, een koolhof [moestuin] 
gelegen tussen het hoevenhuis [de pachthoeve] en het 
bakhuis, broekland, een schuur, een vijver, etc. 
In het zuiden werden de goederen van Dammer-
scheid doorsneden door de Trichterweg of Maas-
trichtse Straat [nu: Valkenburgerweg] en de Midweg 
[nu: Oude Midweg]. Aan de overkant van de Trich-
terweg, dus ten zuiden daarvan, lagen de gewanden 
van Dammerscheid, Lindelauf, Haeren en Terveurt.10 
Wat de Trichterweg betreft - bedoeld wordt de weg 
van Kunrade over Terveurt naar Klimmen - kan dus 
worden vastgesteld dat deze in 1747 al in gebruik 
was.11 Wat de wegen betreft, werden naast de zojuist 
genoemde grotere wegen, ook kleinere wegen ge-
noemd, zoals de Keerweg en de Keerbergsweg. 
Relevant voor het betoog in deze bijdrage is echter 
de door de landmeter genoemde Borgberghse weg 
en Borgberghse weijde.12 Wat de Borgberghse weg 
betreft, wordt onder andere gesproken van ’ene 
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grooten bempt gelegen naest aen die Breem en nef-
fens den Borgberghse weg’. Wat de weide betreft, 
wordt ’het broeck neffens de Borgberghse weijde’ 
genoemd. Het weiland lag dus op de natte grond 
in ’t Brook. Vast staat ook dat de Borgberghse weg 
naar de Borgberghse weide voerde.13 
Het is de term ’Borgbergh’ - in Duitsland Burgberg 
genoemd - die voeding gaf aan het idee dat er in ’t 
Brook een motte moet hebben gestaan.14 

Dammerscheid en Borgbergh: in de achttiende 
eeuw nog steeds in één adem genoemd
Vrij vertaald is een borgbergh een burchtberg, 
burchtheuvel of kasteelheuvel, dat wil zeggen een 
door mensen met aarde opgeworpen heuvel met 
daar bovenop een toren. Hiermee lijkt voor het 
eerst het bestaan van een Voerendaalse motte geïn-
diceerd te zijn. Maar waarschijnlijk gaat het eerder 
om een herontdekking. 
In de ’Voeldesje Legenden’, die tussen 1914 en 1918 
werden opgetekend door pater Joseph Boumans, 
werd de motte en zijn bewoners namelijk expliciet 
vermeld. Zo werd bijvoorbeeld Wynand van Bo-
renburg genoemd, die ’zijn grote burcht van Boren-
burg’ had verlaten. Volgens de legende leefde deze 
Wynand omstreeks het jaar 787. 
Als het juist is dat Borenburg een verbastering is 
van Borgbergh, dan moeten generaties Voerenda-
lers in het verleden ooit enig besef van deze burcht 
hebben gehad. Legenden, sagen zou hier een betere 
term zijn, kunnen immers worden gezien als van ge-
neratie op generatie overgeleverde volksverhalen.15 
Ook de in Voerendaal aanwezige ’Borenburgstraat’ 
en het in Voerendaal aanwezige zalencentrum, de 
’Borenburg’ genoemd, getuigen van dat besef.
In 1747 werd in de boedelbeschrijving van de land-
meter Henricus Rhoen de Borgbergh op zich niet 
genoemd. Hij noemde slechts een weg en een wei-
land die met het bijvoeglijk naamwoord Borgbergh-
se werden aangeduid. In een ver verleden moet deze 
weg de weg zijn geweest die naar een burchtheuvel 
leidde en die daaraan dus zijn naam te danken had. 
De weide dankte zijn naam aan zijn ligging: een 
weide gelegen naast, op of nabij de burchtheuvel. 
Of de motte er in 1747 nog was, weten we niet. 
Maar of de motte er toen nog was of niet, het besef 
van de motte was in de achttiende eeuw nog volop 
aanwezig, met name in het bewustzijn van de adel-
lijke bewoners van kasteel Dammerscheid. In het 
archief van de laathof Peerboom, dat aantekeningen 
bevat over de periode van 1568 tot 1693, wordt bij-
voorbeeld op 11 november 1701 Willem van Elmpt 
een keer vermeld als ’heer tot Dammerscheydt’ en 
een keer als ’heer van den Borbach’.16 
Ook in de nagelaten goederen van Willem van 

Elmpt, overleden in 1710, werd de burchtheuvel 
genoemd. Zijn nalatenschap bestond namelijk uit 
de goederen van ’Dammerscheit’, ’Borberg’ en nog 
andere goederen.17 
Toen op 11 oktober 1719 zijn nagelaten goederen 
moesten worden verdeeld, kreeg zijn zoon Caspar 
’de halve goederen van Dammerscheijdt en Bor-
berg’.18 Hij noemde zich daarna dan ook heer van 
Dammerscheit en Boirberg.19 Na Caspars overlijden 
werd de weduwe aangeduid als Mevrouw Agnetha 
Sybilla van Sussekern Douarière van wijlen den 
Heer van Elmpt tot ’Dammerschijdt ende Boir-
bourg’.20 Kortom, keer op keer werd de Borgbergh 
in de achttiende eeuw nog nadrukkelijk genoemd.
Waar het de gewoonte was van de adel om de 
namen van hun belangrijkste bezittingen - vaak 
kastelen - nadrukkelijk aan hun geslachtsnamen toe 
te voegen - bijvoorbeeld Van Panhuys van Haeren, 
Lamberts de Cortenbach - zo deden de heren Van 
Elmpt dat ook. Zij voegden Dammerscheid toe aan 
hun familienaam. Daarbij vergaten ze niet om óók 
de Borgbergh expliciet te noemen. 
Uit de opsomming en volgorde van de verschillende 
bezittingen blijkt dat Dammerscheit én Borgbergh 
in de achttiende eeuw steeds in één adem werden 
genoemd. Dammerscheid én Borgbergh leken bij 
elkaar te horen. Met andere woorden, de burcht-
heuvel moet een onderdeel van de goederen van 
Dammerscheid zijn geweest en was in de achttiende 
eeuw - of de burchtheuvel er toen nog was of niet - 
nog belangrijk genoeg om apart te worden vermeld. 
Met het noemen van die goederen onderstreepte de 
adel zijn voorname en bijzondere status. 

Het begrip ’Borgbergh’
Het begrip ’Borgbergh’ bestaat uit twee delen: ’borg’ 
en ’berg’. Etymologisch gezien betekent ’borg’ of 
’borgen’ het bieden van zekerheid.21 Een ’borgh’ moet 

Impressie van het latere kasteel Dammerscheid. ‘Damerscheit’ in de codex 
Welser, gemaakt rond 1723. Bron: Bayerische Staatsbibliothek, München, 
Cmg 3635, fol. 26ro (detail).
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dan een plek zijn geweest waar men veilig en zeker 
was. Het begrip wordt ook in verband gebracht met 
’Burg’ of ’burcht’.22 Dit verwijst naar een gebouw 
waarin men iets veilig kon opbergen of bewaren, met 
andere woorden naar een gebouw dat een bescher-
mende functie had omdat het verdedigbaar was. 
Etymologisch gezien wordt het begrip ’burcht’ of 
’borgh’ ook in verband gebracht met berg en hoog-
te.23 Het begrip ’Borgbergh’ is dan in feite een soort 
tautologie, zoals bijvoorbeeld ’een witte schimmel’ 
of ’een oude grijsaard’, want het begrip ’borg’ of 
’burcht’ verwijst al naar een heuvel of hoogte. Het 
begrip ’berg’ is dan eigenlijk een overbodige toevoe-
ging want met ’Borgbergh’ wordt in feite twee keer 
hetzelfde gezegd. 
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat in middel-
eeuwse bronnen het begrip ’burcht’ of ’borgh’ altijd 
doelbewust werd gebruikt.24 Het was een gebouw 
waarin men niet alleen iets kon ’bergen’ omdat het 
een defensieve functie had, maar dat bovendien een 
bergende en beschermende functie had ten gunste 
van een daarbij horende plattelandsnederzetting of  
kerspel [een bepaald rechtsgebied]. Die plattelands-
nederzetting kon bestaan uit woonhuizen van op de 
burcht werkzaam zijnde personen of uit de woonhui-
zen van landarbeiders en andere dorpsbewoners. 

Ligging
De Voerendaalse motte moet hebben gelegen in het 
beekdal dat nu bekend staat als ’t Brook.25 De term 
’brook’ of ’broek’ wijst erop dat dit oorspronkelijk 
een laag gelegen, moerassig en waterrijk gebied 
moet zijn geweest. Dat is het met twee grote vijvers 
en een beekje - in de negentiende eeuw nog aange-

duid als de Dammerscheidbeek - in feite nu nog.26 
Tegenwoordig wordt het gebied in het noorden 
begrensd door de Looierstraat en in het zuiden door 
de Wachtendonkstraat. In het westen bestaat de 
begrenzing uit de Parkstraat, in het oosten uit de 
Strijthagenstraat. Het huidige gebied wordt door-
sneden door de Mergelweg.
Halverwege de negentiende eeuw was het gebied al-
leen bereikbaar via een weg die uit kwam op de hui-
dige Valkenburgerweg en zelfs doorliep tot aan de 
huidige Oude Midweg.27 Dit moet de toegangsweg 
tot ’t Brook zijn geweest. Dit was - zoals uit het ver-
volg zal blijken - niet de directe toegangsweg naar 
het toen al verdwenen kasteel Dammerscheid.28 
Deze toegangsweg naar ’t Brook was gelegen tus-
sen de hoeve Lindelauf en de huidige Keerberg.29 
Nauwkeuriger gezegd: op weg van Klimmen naar 
Kunrade passeerde men eerst de links van de weg 
liggende hoeve Lindelauf, dan een perceel dat de 
Kamp heette en vervolgens een perceel dat de Bees-
jesweide werd genoemd. Daarna passeerde men de 
toegangsweg die naar ’t Brook leidde.30 
Op de bekende Tranchotkaart, samengesteld tus-
sen 1803 en 1820, is deze toegangsweg eveneens 
te zien.31 Aan beide zijden van deze toegangsweg 
lagen weilanden. ’t Brook zelf bestond toen voor 
een groot gedeelte uit veengrond, met daarop heide, 
bos en moeras. Dat deze weg naar het natte en 
moerassige gedeelte in ’t Brook leidde, wordt beves-
tigd door de boedelbeschrijving van de landmeter 
Henricus Rhoen. Met betrekking tot de Borberghse 
weg noteerde hij: ’Aengaende den Borgberghse weg 
gaende naer den brouck’. In 1792 werd de ’Borre-
bergsweg’ nog steeds expliciet genoemd.32

Voor Dammerscheid moet dit een belangrijke weg 
zijn geweest. Dit blijkt hieruit dat bij de verdeling 
van Dammerscheid in1747 in zes porties iedere erf-
genaam, c.q. bezitter een ’erfdienstbaarheid’ kreeg 
over deze weg. Deze weg was namelijk de enige weg 
die toegang gaf tot ’t Brook.
Deze toegangsweg moet de Borgberghse weg zijn ge-
weest die oorspronkelijk naar de burchtheuvel heeft 
geleid.33 Tot ongeveer halverwege de achttiende eeuw 
was deze weg alleen maar bereikbaar vanaf de Oude 
Midweg en daarna [ook] vanaf de Valkenburgerweg. 
Op een andere kaart is te zien dat deze weg doorliep 
tot in het meest westelijke deel van ’t Brook waar nu 
nog een vlakke heuvel met een diameter van onge-
veer 30 m en een hoogte van 1 m te zien is.34 
Dat de Borgberghse weg de huidige Valkenburgerweg 
kruiste - halverwege de achttiende eeuw werd nog 
gesproken van de Maestrichterweg - blijkt ook uit 
een pachtcontract uit 1751. Verpacht werd namelijk 
de ’runderweyde’ en uit de pachtovereenkomst blijkt 
dat dit weiland werd begrensd door twee wegen, na-
melijk de Maestrichterweg en de Borghbergse weg.35 

Tranchotkaart met daarop de toegangsweg naar ’t Brook en met rode stip 
de motte



MijnStreek 2016 - 3    7

Ook het volgende pleit ervoor dat de Borgbergh en 
Dammerscheid twee gescheiden bouwwerken zijn 
geweest. In 1696 werd op Dammerscheid melding 
gemaakt van twee hoeven: de hoeve Dammerscheid, 
die door Adam Christoffel werd gepacht en de hoeve 
Borgbergh, die gepacht werd door Jan Haesen.41 In 
1701 werd ’Jongen Nelis als halfwin van den Bor-
bach’ vermeld.42 Het meest voor de hand liggend is 
dat de hoeve Borgbergh ooit de voorburcht is geweest 
die bij de motte hoorde. In die voorburcht moeten 
dan de economiegebouwen gevestigd zijn geweest. 
En op het einde van de zeventiende, begin achtttiende 
eeuw stonden die gebouwen nog steeds overeind.  
Dit wordt bevestigd door een document uit 1686, 
waarin wordt gesproken van de ’voorhuijse van de 
Borberghe’.43 Uit dat zelfde document blijkt dat een 
zekere Melchior Moberts toen de pachter was van de 
hoeve Borgbergh. De hoeve Dammerscheid daarente-
gen was de voorburcht van kasteel Dammerscheid en 
werd ook wel aangeduid als de ’voorhof’.44 
Dat er sprake is geweest van twee gescheiden bouw-
werken wordt ook bevestigd in een notariële akte 
van 26 april 1732. Agnetha Sybilla van Sussekern 
sprak in die akte van ’de twee adelycke goederen 
van Dammerscheijt en Borbergh.’ Beide goederen 
waren volgens haar leenroerig aan het Leenhof van 
Schinnen.45 

Archeologisch onderzoek
Op 10 september 2015 verrichte Archeologisch 
Adviesbureau RAAP in opdracht van de gemeente 
Voerendaal een verkennend archeologisch onder-
zoek in ’t Brook.46 Dat spitste zich toe op de in het 
voorafgaande genoemde vlakke heuvel met een 
diameter van ongeveer 30 m en een hoogte van 1 m. 
De heuvel dus die is gelegen in het meest westelijk 
deel van ’t Brook. 
Op verschillend internetsites, zoals van de Stichting 
Limburgse Kastelen, Taken landschapsarchitecten 
en de gemeente Voerendaal, wordt veronderdsteld 
dat zich onder deze heuvel ’vermoedelijk’ de resten 
van het verdwenen huis Dammerscheid bevinden. 
De Stichting Limburgse Kastelen beroept zich hier-
voor op bevindingen van het ROB [Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek]. 
Op 27 oktober 1969 heeft er namelijk een archeolo-
gische inspectie van dit terrein plaatsgevonden, dat 
bekend staat onder het toponiem Dammerscheid 
[informatie ROB]. Het terrein werd beschreven als 
’kasteelterrein’ met een oppervlakte van 38x38 m. 
Bij de veldinspectie waren restanten van een onge-
veer 4 meter brede ringgracht aangetroffen. Deze lag 
rond een circa 1 meter verhoogd middenterrein met 
een doorsnede van ongeveer 30 meter. De grachten 
waren (groten)deels dichtgegooid en deels verland. 

Een verdere aanwijzing dat de genoemde toegangs-
weg de Borgberghse weg moet zijn geweest, werd 
gevonden in het archief van kasteel Haeren.36 In 
een document gedateerd 30 augustus 1755 staat de 
volgende zin: ’Gekoomen aan de Beek de Breem is 
goed gevonden over deselve een Bruggetje te mae-
ken, van daar gegaan tot omtrent het Lindelauff 
alwaar den weg is genomen der Breedte van 32 
voeten en van het straatje genoemt Bolbergsweg aan 
beijde seijde een vloetgraaf ad vier voeten breed ie-
der, buijten de voornoemde 32 voeten, so als deselve 
door ons van beijde seijde sijn afgepaalt’. 
Deze notitie had betrekking op de aanleg of verbre-
ding van de huidige Valkenburgerweg tussen Kun-
rade en de hoeve Terveurt halverwege de achttiende 
eeuw.37 Deze weg was 32 voet breed. Aangekomen 
bij het straatje, genoemd Bolbergsweg, stuitte men 
op een vloedgraaf, zeg maar sloot of waterloop. 
Deze lag aan beide zijden van de weg en was 4 voet 
breed. In het vervolg van het stuk wordt opgemerkt 
dat die aan beide zijden van de weg gelegen sloot 
van 4 voet breed bij die 32 voet moest worden gere-
kend. Dat had waarschijnlijk te maken met de hoe-
veelheid grond die voor de aanleg of verbreding van 
de weg moest worden onteigend en de financiële 
vergoeding die daar tegenover moest staan. 
Opvallend is verder dat de Borgberghse weg in de 
loop der eeuwen zijn oorspronkelijke naam heeft 
behouden en niet is genoemd naar het latere kasteel 
Dammerscheid. Het is dus niet Dammerscheider 
Allee of iets dergelijks geworden. Dat zal twee 
redenen hebben gehad. De eerste reden is dat de 
motte en de weg erheen - de Borgberghse weg - van 
[veel] oudere datum was dan het latere kasteel en 
dus gewoon zijn oorspronkelijke naam heeft be-
houden. De tweede reden moet zijn geweest dat de 
Borgberghse weg niet door liep tot kasteel Dam-
merscheid. Het kasteel was bereikbaar via een an-
dere toegangsweg, zeer waarschijnlijk een aftakking 
van de Borgberghse weg. Van het eerder genoemde 
’kalverhoefken’ werd in de boedelbeschrijving na-
melijk gezegd dat dit lag ’neffens den weg soo naer 
het huys Dammerscheijt op gaat’. Sprekend over de 
weg die direct naar het kasteel liep, werd dus niet 
gesproken van de Borgberghse weg.38 Het kasteel 
lijkt zijn eigen toegangsweg te hebben gehad. 
Als deze gegevens juist zijn, is er een reële kans dat 
de burchtheuvel in de achttiende eeuw nog op een 
herkenbare manier aanwezig is geweest. De motte is 
dan namelijk niet opgenomen en geïntegreerd in het 
latere kasteel Dammerscheid. De motte en het kas-
teel moeten dan als twee gescheiden bouwwerken 
worden gezien.39 Dat laatste wordt ook bevestigd 
door onderzoek. Bewoners van motten verlieten 
vaak de motte en zochten voor de bouw van hun 
nieuwe kasteel een geheel nieuwe locatie.40
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Aanleiding voor het archeologisch onderzoek was 
een te ontgraven funderingsput ten behoeve van de 
plaatsing van een kunstwerk van de Landgraafse 
kunstenaar Leo Horbach. De bedoeling van het 
door de gemeente Voerendaal gefinancierde kunst-
werk is het levend houden van de herinnering aan 
het verdwenen kasteel Dammerscheid. 
Hoofdvraag van het onderzoek was de vraag of op 
genoemde plek inderdaad een motte had gelegen. 
Het veldonderzoek bestond uit een archeologische 
begeleiding en een verkennend booronderzoek. De 
archeologische begeleiding had betrekking op het 
uitgraven van de funderingsput voor het kunstwerk. 
De onderzoeksresultaten wezen duidelijk in één 
richting. Op genoemde plek in ’t Brook moet in een 
ver verleden een omgrachte motte van 30 m door-
snee en 1 m hoog hebben gelegen. Dat kan er maar 
één zijn geweest, namelijk de Borgbergh. 
Onder de motte, in de natuurlijke beekafzettingen, 
werd een strook van nauwkeurig en horizontaal 
geplaatste kalksteenbrokken gevonden die afkom-
stig waren van de oorspronkelijke fundering van 
een gebouw. Deze blokken, bestaande uit Kunrader 
kalksteen, waren van een fors formaat en met een 
beitel bekapt. Enkele blokken vertoonden sporen van 
slijtage. Het materiaal was aangetroffen in een circa 
50 cm brede baan. De brokken uit deze sleuf waren 
over het algemeen vrij groot, variërend van circa 
21x18x15 centimeter tot circa 60x25x20 centimeter. 
Ruim 1 meter naast en parallel aan deze baan waren 
sporen van kalksteengruis aanwezig. In de motte 
ontbraken uitbraaksleuven wat erop wijst dat dit 
gebouw ouder moet zijn dan het aarden lichaam. 
Ook leverde het onderzoek aanwijzingen op voor 
de aanwezigheid van een gracht. Deze gracht was 
oorspronkelijk relatief klein: maximaal slechts 7 
meter breed en 1 meter diep. In dit opzicht was het 
verloop van de gracht, in een enigszins ronde vorm 
rond de mottevoet, typerend. Gezien de ligging van 
de motte in het zeer natte beekdal, moet de gracht 
vrijwel helemaal vol water hebben gestaan. Een gro-
tere gracht werd blijkbaar niet nodig geacht. Van de 
bijbehorende brug werden geen sporen aangetroffen, 
maar die moet vermoedelijk aan de westkant van de 
motte worden gezocht. 
De grachtvulling bestond uit zwak zandige leem of 
matig zandige klei, die donkerbruin en sterk humeus 
was. Door het geringe verschil in textuur en kleur 
met de top van de natuurlijke beekafzetting konden 
de ondiepere delen van de gracht niet altijd worden 
herkend. Inclusief de grachten werd de doorsnede 
van het kasteelterrein geschat op 42 meter.
Er werden enkele scherven van aardewerk aangetrof-
fen, daterend uit de twaalfde of vroege dertiende 
eeuw [1150-1250] en de veertiende eeuw. Dit scher-
venmateriaal was afkomstig van een vrij slanke kruik 

Impressie van de motte

Zuid [links] en westprofiel van de funderingsput [rechts]. Het zwarte gedeelte onderin 
beekafzettingen en daarboven duidelijk zichtbaar een laag van kalksteenpuin.

Het dempen van de oude grachten had plaatsgevon-
den in 1967. Tevens werd vermeld dat de heuvel aan 
de oostzijde over een groot oppervlak aanzienlijk 
was verlaagd. In 1986 werd op hetzelfde terrein 
melding gemaakt van de waarneming van een stenen 
fundering op een diepte van 1,0 m onder het maai-
veld.47

Op basis van deze gegevens werd in het in 2005 
verschenen Limburgse kastelenboek aangenomen 
dat onder deze heuvel nog oude fundamenten van 
kasteel Dammerscheid aanwezig moesten zijn.48 Dit 
is echter nooit aangetoond.
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omgeving waarin men rivaliseerde en moest con-
curreren met standsgenoten, zal het belangrijkste 
motief zijn geweest voor de oprichting ervan. Men 
dient namelijk te bedenken dat het grootste gevaar 
in de twaalfde en dertiende eeuw niet zo zeer uit 
ging van grootschalige militaire acties of van rond-
trekkende ongeorganiseerde bendes maar veeleer 
van veten tussen adellijke families. Hierdoor waren 
ordinaire vechtpartijen, rooftochten en overvallen 
aan de orde van de dag.52 
Het in twijfel trekken van de militaire functie van de 
Voerendaalse motte betekent niet dat de betekenis 
ervan kan worden gebagatelliseerd. Wat dat betreft 
sluiten we ons aan bij de woorden van de Duitse his-
toricus Wilhelm Janssen: ’Noch im 14. Jahrhundert 
galt der künstliche Hügel - freilich bereits in Konkur-
renz mit dem Steinbau - als essentielles Kriterium für 
eine ernst zu nehmende Burg’.53 Wat dat betreft deed 
de naam de Voerendaalse motte eer aan. Er werd niet 
voor niets gesproken van een burchtberg! De verster-
king die er stond, moet dus iets hebben voorgesteld 
en indruk hebben gemaakt.

Conclusies
In ’t Brook in Voerendaal heeft een motte, burcht- 
of kasteelheuvel gelegen. De in de zeventiende en 
achttiende eeuw gebezigde term Borgberghse, als 
bijvoeglijk naamwoord toegevoegd aan een weg, 
een weiland, een schuur en een hoeve, verwees al 
naar het mogelijke bestaan hiervan. 
Recent archeologisch onderzoek heeft het bestaan 
van de motte nu bevestigd. Het onderzoek heeft 
tevens bevestigd dat de motte en het latere kasteel 
Dammerscheid twee gescheiden gebouwencom-
plexen moeten zijn geweest. Het kasteel is niet ge-
bouwd op de plaats van de motte en dus is de motte 
niet geïntegreerd in het latere kasteel. 
De door diverse instanties geopperde hypothese dat 
onder de in ’t Brook aanwezige heuvel de resten 
van het verdwenen kasteel Dammerscheid zouden 
liggen, dient daarom te worden verworpen. Gezien 
de ligging van de motte, in de nabijheid van het 
verdwenen kasteel Dammerscheid, mag wel wor-
den aangenomen dat de motte een voorganger is 
geweest van het kasteel. Hiermee is Dammerscheid 
het eerste Voerendaalse kasteel waarbij de resten 
van een oudere voorganger zijn gevonden. De stel-
ling dat Dammerscheid het oudste kasteel van 
Voerendaal zou zijn geweest, wordt daarmee nog 
robuuster gefundeerd.
Hiermee zijn echter nog niet alle raadsels opgelost. 
De vraag blijft namelijk bestaan waar in ’t Brook nu 
precies kasteel Dammerscheid heeft gestaan. In ieder 
geval niet op de plaats van het door de gemeente 
Voerendaal geplaatste herdenkingsmonument.

of kan, een versierde en een onversierde kan met bolle 
buik. Enkele van deze kannen en kruiken zijn in Zuid-
Limburg, wellicht in Brunssum-Schinveld, geproduceerd. 
Een vloertegel en leistenen wezen erop dat het gebouw 
een fraaie vloer en een leien dak moet hebben gehad, 
wat status moest uitstralen. Enkele stukken leisteen 
waren zwart geblakerd of oranje verkleurd ten gevolge 
van brand. Dat roept de vraag op of het bouwwerk dat 
op de motte heeft gestaan mogelijk ooit in vlammen is 
opgegaan. Op basis van het aardewerk moet het op-
werpen van de motte in of na de twaalfde eeuw worden 
geplaatst. Er zijn geen aanwijzingen dat het terrein na 
de veertiende eeuw nog is gebruikt.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat 
de motte en kasteel Dammerscheid niet op dezelfde 
plek konden hebben gelegen. Het moeten twee aparte 
bouwwerken zijn geweest, op enige afstand van elkaar. 
Dat bevestigt nog eens wat ook al via het eerder ver-
melde archiefonderzoek duidelijk was geworden, name-
lijk dat de motte niet is opgenomen en geïntegreerd in 
het latere kasteel Dammerscheid. Het door de gemeente 
Voerendaal gefinancierde kunstwerk geeft derhalve de 
plek aan waar ooit de kasteelheuvel van de Borgbergh 
was gelegen en niet de plaats waar kasteel Dammer-
scheid heeft gestaan.

’t Brook
De plek waar de motte ooit werd gebouwd, is ’t Brook. 
Dit was een nat en moerassig gebied en het is niet voor 
niets dat juist daar een motte werd opgericht. Die plek 
had namelijk verschillende voordelen. In de eerste plaats 
was het in ’t Brook niet moeilijk om de burchtheuvel te 
omgeven met een brede en waterrijke gracht. Het gebied 
was door kwel- en bronwater namelijk zo nat dat het al 
voldoende was om een schop in de grond te steken. De 
kuil die zo ontstond vulde zich van zelf met water. In de 
tweede plaats bood het moeilijk toegankelijke, moeras-
sige gebied op zich al een zekere mate van bescherming. 
En in de derde plaats was er in de directe nabijheid van 
de motte voldoende vruchtbare grond aanwezig ter ont-
plooiing van agrarische activiteiten. 
Bovendien kon bij de bouw van de motte worden vol-
staan met de hulp van lokale boeren, die werkten met het 
materiaal dat ter plaatse aanwezig was. Gespecialiseerde 
vaklieden waren meestal niet nodig. Vijftig stevige boeren 
hadden ongeveer veertig dagen nodig om een platte akker 
in een kleine motte met een hoogte van vijf meter en een 
diameter van vijftien meter te veranderen.49 En de kos-
ten waren laag. Het waren voornamelijk de uren van de 
boeren die moesten worden betaald. De materiaalkosten 
waren nagenoeg te verwaarlozen.50 
Dat de motte in ’t Brook een militaire functie heeft 
gehad, is onwaarschijnlijk. Tegen een groot en goed 
uitgerust leger zal de burchtheuvel niet bestand zijn ge-
weest.51 De behoefte aan veiligheid en zekerheid in een 
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Noten

Minder bekend gebleven aspecten van het verblijf van 
Belgische katholieken in Nederlands Limburg tijdens 
de Eerste Wereldoorlog

 Toen vanaf 4 augustus 1914 het Duitse leger de 
aanval op het neutrale België richting Visé inzette 
werd Nederlands Limburg, zonder daarop voorbe-
reid te zijn, geconfronteerd met het probleem van 
een grote stroom vluchtende burgers die uit angst 
voor de hardvochtig en moordend optredende 
Duitse militairen hun heil zochten op Nederlands 
grondgebied. De eerste ongelukkigen hoopten dit te 
vinden in het nabije Eijsden, Gronsveld en Maas-
tricht. Globale tellingen in Maastricht in september 
1914 voerden tot de conclusie dat bij een bevolking 
van 37.368 personen ongeveer 4000 Belgen in de 
stad waren gebleven, een aantal dat overeenkomt 
met 10 procent van de eigen bevolking. In nagenoeg 
alle 96 Limburgse gemeenten kwamen Belgische 
vluchtelingen terecht. Gouverneur jhr. G.L.M.H. 
Ruys de Beerenbrouck sr. was bezorgd voor eventu-
ele politieke gevolgen. Hij vreesde Duitse gevoelens 
van ongenoegen over de Nederlandse hulp aan Bel-
gische buren. Het stemde tot bezorgdheid dat vluch-
tende Belgen vanaf het begin van de oorlog de weg 
via Maastricht verkozen om van daaruit per trein 
op weg te gaan naar Vlissingen. Daar konden zij per 
Nederlandse veerboot oversteken naar Folkestone 
in Engeland. Dat gold vooral voor Belgen die aan-
vankelijk voor enkele weken waren teruggekeerd 
naar hun woonplaats, maar na enige tijd terug 
kwamen naar Maastricht om zich daar voor Belgi-
sche militaire dienst aan te melden. In Maastricht 
werd op 29 augustus 1914 de Staat van Beleg afge-
kondigd. De politie moest scherp gaan toezien bij 
de binnenkomst van zo veel vluchtelingen. Op 13 
oktober 1914 kwamen de tellingen in Limburg uit 

THEMA
GEERT VERBEET 

Dr. G. J. B. Verbeet was van 1964 tot 1987 
directeur van het MEAO St. Servaascollege 
in Maastricht. Als onderzoeker is hij 
gespecialiseerd in de geschiedenis van 
Limburg in de 19e en 20e eeuw.

op 17.677 Belgen. Volgens het Consulaat van België 
aan de Markt 28 te Maastricht waren er in 1914 
meer dan 40.000 Belgen voor kortere of langere 
tijd aanwezig in Limburg.1 De grootste toevloed 
van Belgen naar Nederland vond twee maanden 
na het intreden van de Staat van Beleg plaats toen 
de vesting Antwerpen werd bedreigd en spoedig 
daarna ingenomen. Het aantal vluchtelingen steeg 
intussen naar 1 miljoen mensen in Nederland dat 
op dat moment zelf 6,3 miljoen inwoners telde. Dat 
stelde Nederland voor een schier onmogelijk op te 
lossen probleem. Een geluk voor Nederland was dat 
het grootste deel van de vluchtelingen in de eerste 
maanden gebruik maakte van de mogelijkheid om 
na de Duitse bezetting huiswaarts te keren conform 
de regels van de Conventie van Genève. Er werd 
op allerlei manieren druk uitgeoefend op de vluch-
telingen om te vertrekken. Desondanks bleven er 
toch nog 100.000 vluchtelingen in Nederland ach-
ter tussen 1914 en 1918, waarvan circa 10.000 in 
Limburg. Voor 30.000 Belgische militairen die naar 
Nederland vluchtten om aldus aan Duitse krijgsge-
vangenschap te ontkomen, moesten geschikte inter-
neringskampen worden ingericht.2 

Belgische mijnwerkers als aanvullende 
mankracht naar de Nederlandse Mijnstreek
Voor Heerlen en omgeving, het inmiddels voor 
Nederland ontwikkelde gebied voor eigen steenko-
lenproductie, kwam er vanaf begin 1915 een bijzon-
dere ontwikkeling bij. Het opbrengstresultaat van 
brandstoffen viel sedert 1914 aanzienlijk terug na-

Het vluchtelingen-
probleem
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Interneringskamp Schaesberg

dat vele Duitse, Oostenrijkse en Belgische mijnwer-
kers gedwongen waren naar hun vaderland terug te 
keren vanwege de oproep tot militaire dienstplicht.3 
Het bleek dat zich te midden van de 30.000 in kam-
pen geïnterneerden Belgische militairen een aantal 
voor mijnarbeid geschikte arbeiders bevonden. Voor 
een aantal van hen werd het verblijf in het kamp 
getekend door verveling. Het was een goede ge-
dachte van het Ministerie van Defensie en de direc-
ties van de Nederlandse kolenmijnen dat gebruik 
gemaakt kon worden van de Conventie van Genève. 
Dat hield in dat onder bepaalde voorwaarden met 
de krijgsgevangenen tot een akkoord gekomen kon 
worden wat betreft arbeidsinzet.
Toen deze mogelijkheden werden onderzocht bleek 
dat ruim 500 Belgen bereid waren tegen een beta-
ling van 10 cents per dag ondergrondse mijnarbeid 
te verrichten. Er moesten in Kamp Beersdal te Heer-
len in 15 blokken 43 woningen gebouwd worden 
als huisvesting voor de nieuwe mijnwerkers die ook 
gecontroleerd moesten blijven als geïnterneerde 
krijgsgevangenen. Er werd zorg gedragen voor be-
hoorlijke voeding in verband met de te verrichten 
zware ondergrondse arbeid. Ook de gezondheids-
zorg werd geregeld. Huisartsen uit Heerlen behan-
delden eventuele eerste gezondheidsklachten. Was 
ziekenhuisopname noodzakelijk, dan werden de 
patiënten opgenomen in het St. Josephziekenhuis te 
Heerlen dan wel in het beter geëquipeerde Calvari-
enberg te Maastricht. Het overeengekomen dagloon 
van fl. 0,10 werd op een op naam gestelde bank-
rekening gestort. Aan analfabeten zou onderwijs 
gegeven worden. Onder eigen militaire begeleiding, 

Interneringskamp Spekholzerheide

Uitdelen van soep in het interneringskamp te Brunssum
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gecontroleerd door het Nederlandse leger, kwamen 
de arbeiders in ploegen naar de mijn, als eerste bij 
de Oranje Nassau I te Heerlen. Naast Beersdal kwa-
men er kampen bij in Schaesberg, Spekholzerheide, 
Kerkrade (Hopel) en later ook een in Rumpen. 
Werkzaam zijn in Nederlandse mijnen werd voor 
meerdere militairen aantrekkelijk toen bleek dat on-
der meer via het Consulaat van België te Maastricht 
hulp geboden kon worden bij het verwerven van 
een verblijfsvergunning voor naaste familieleden 
voor Nederland. Naast de toch al bestaande wo-
ningnood in de Mijnstreek rond Heerlen ontstond 
daardoor een nieuw op te lossen probleem.4 
Een telling uit augustus 1915 leverde in totaal 575 
personen op die in en om Heerlen in kampen woon-
den: in Beersdal 225 personen; in Schaesberg 100 
personen; in Spekholzerheide 175 personen en in de 
Hopel 75 personen. Half oktober 1917 bleek dat het 
aantal Belgische mijnwerkers gestegen was tot 1748. 
Uitgesplitst naar kamp leverde dit onderstaande aan-
tallen op. Zie tabel onderaan de bladzijde.
Circa 500 militairen leefden samen met hun gezin-
nen. Er bevonden zich elders in Limburg ook enkele 
groepen van enige omvang. Dat was onder meer het 
geval in Venray waar ruim 100 Belgische arbeiders 
waren ingezet bij het in cultuur brengen van woeste 
gronden in de Peel. In Maastricht konden Belgische 
gelovigen voor kerkdiensten onder andere terecht in 
de toen nog niet geheel voltooide St. Lambertuskerk 
of in het patronaat in Wyck. Ook in Roermond 
woonden enkele groepen Belgische vluchtelingen.5 

Onderwijs voor Belgische kinderen
Voor de kinderen die met hun ouders in de Mijn-
streek verbleven was er een probleem als zij in de 
leerplichtige leeftijd waren. De plaatselijke lagere 
scholen boden een oplossing door Belgische kin-
deren tot hun school toe te laten. Dit was voor 
Vlaamse kinderen geen probleem. Maar voor de 
Franstalige leerlingen was dit wel het geval. Na 

enige tijd was er voor circa 900 kinderen onderwijs 
noodzakelijk. 
Er kwamen 19 Belgische klassen, waaronder ook 
enkele voor Franstalige kinderen. Het onderwijs 
werd ofwel door geïnterneerde militairen ofwel 
door kloosterzusters verzorgd. In Beersdal kwamen 
op deze manier zeven klassen tot stand; in zowel 
Eygelshoven als in Schaesberg twee en in Spekhol-
zerheide vier. In oktober 1918 was het aantal Belgi-
sche mijnwerkers gestegen tot 7310.6 

Noodzakelijke uitbreiding van pastorale 
zorg in de Mijnstreek rond Heerlen
De komst van een aanzienlijk aantal mijnwerkers 
met hun families betekende voor de katholieke gees-
telijkheid in de Mijnstreek dat uitbreiding van de 
zielszorg noodzakelijk was toen duidelijk werd dat 
het merendeel van hen katholiek was. Ter plaatse 
bestond de vrees dat de komst van buitenlandse 
mijnwerkers nadelig zou zijn voor het behoud van 
het katholieke klimaat in de Mijnstreek. Dat bleek 
in de praktijk mee te vallen. Bij het merendeel van 
de nieuwkomers viel op hun zedelijk gedrag niets 
aan te merken. Uitzonderingen hierop waren perso-
nen die veelal afkomstig bleken uit grotere steden. 
Deze bezochten immers vaker cafés of de bioscoop.7 
De plaatselijke geestelijkheid trad de nieuwe Bel-
gische bewoners uiteraard helpend tegemoet. Veel 
hulp en zorg werd geboden door het klooster van 
de paters Franciscanen aan de Sittarderweg in 
Heerlen en het seminarie van Rolduc. Mgr. dr. H. 
Poels, de aalmoezenier voor de arbeid in het Bis-
dom Roermond verstrekte allerlei nuttige adviezen. 
Dat gebeurde ook vanuit de directie van de Oranje 
Nassau-mijnen. Ook mevrouw Delorthe, de echt-
genote van de technisch directeur van de Oranje 
Nassau mijnen, hielp als particulier veelvuldig. Toen 
later bij de Willem Sophie-mijn Belgische arbeiders 
in dienst kwamen, verleenden de directeur Michel 
en zijn echtgenote hulp in velerlei vormen.

Kamp Alleenstaande militairen Gehuwde militairen met gezin

Beersdal Heerlen 175 190
Kerkrade (Hopel) 50 30
Schaesberg  313 98
Spekholzerheide 151 131
Brunssum/Rumpen 346 46 
Heerlen (op het Depôtbureau) 26 15
Enkelingen 163
In hospitaal 14
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Onderwijzer de Groot temidden van kinderen van de Belgische school in Heerlen.

Onderofficieren van het interneringskamp Spekholzerheide.
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Pastorale hulp vanuit België voor de 
Mijnstreek
Dat er sinds 1914 in Nederland meer dan 100.000 
katholieke Belgen verbleven in een overwegend 
protestants Nederland stemde de leiding van de Bel-
gische bisdommen tot zorg. Het kwam tot overleg 
met de Nederlandse bisdommen. Aan Belgische zij-
de werd kardinaal D. J. Mercier, aartsbisschop van 
Mechelen, de voornaamste leider. Als afgevaardigde 
in Nederland benoemde hij de priester-redemptorist 
August Bruynseels. Hij zou behulpzaam zijn bij de 
organisatie van het Belgische katholieke leven in 
Nederland. Vooral in de ingerichte Belgenkampen 
was dit een belangrijke zaak. Hoe dat alles verliep 
rond Heerlen, daarvan brachten de Nederlandse 
bisdommen in 1919 een verslag uit in 3 delen en 
850 pagina’s onder de titel: ’Het godsdienstig leven 
der Belgen in Nederland tijdens de oorlogsjaren 
1914-1918’. Daarin werd in een apart hoofdstuk 
vermeld hoe de ontwikkelingen in de Mijnstreek 
verliepen.
Naar vermogen en met vallen en opstaan werd 
ernaar gestreefd via de kerken een eigen Belgische 
sfeer te realiseren. Vermeld wordt dat als eerste 
priester vanaf augustus 1915 voor deze missio-
naire opdracht optrad dr. Leo Deckers. Vanwege 

zijn kwetsbare gezondheid viel hem deze opdracht 
zwaar. De afstanden om vanuit Heerlen zijn Belgen 
te bereiken waren aanzienlijk vanwege de toen nog 
vaak slechte staat van de wegen en met een fiets als 
vervoermiddel. Voor de Waloniërs kreeg Deckers 
assistentie van de Franse paters Fulgence, Hervé en 
Maurice uit het klooster Oud Erenstein. In oktober 
1916 werd Deckers van deze taak ontheven na zijn 
benoeming tot aalmoezenier met een lichtere taak: 
het Albertdorp in het kamp nabij Amersfoort. Zijn 
opvolger werd pater-redemptorist Alphons lckx die 
beschikbaar kwam na de opheffing van het vluch-
telingenkamp in Oldenbroek. Er kwamen enkele 
collega’s bij. Zij boden met grote inzet hulp in het 
parochiepastoraat. Het ging om pater W.E. Verten-
ten voor Rumpen en de paters W. Guyt en Alfred 
Zweiffel voor Spekholzerheide. De priester A.J. van 
den Bent ging pater Ickx als assistent bijstaan.

Kerkelijk leven
De geestelijkheid was verheugd over het feit dat 
voor militairen de mogelijkheid werd geopend om 
op zondag op eigen gelegenheid de kerkdienst bij 
te wonen. Aanvankelijk was dat alleen onder bege-
leiding toegestaan. Er werd in de kloosterkapel van 

Bestuur en onderwijzers van de Belgische school in Heerlen. In het midden (zittend) aalmoezenier Ickx, rechts (zittend) burgemeester M.A.M. Waszink.
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het Martelaren van Gorkumklooster aan de Sittar-
derweg in Heerlen gelegenheid geboden voor eigen 
Belgische Misdiensten. Er werd gepredikt in de 
Vlaamse en zo nodig ook in de Franse taal. Verder 
bleek dat in Eygelshoven in de kerk behalve in de 
Nederlandse taal ook in het Duits gepredikt werd. 
Omdat op werkdagen een aantal arbeiders bij het 
ploegenwerk was ingedeeld konden de kerkelijke 
gelovigen elkaar als groep alleen in de zondag voor-
middag ontmoeten. De priesters waren verheugd 
over het feit dat naarmate de tijd vorderde het aan-
tal bezoekers van de kerk op zondag steeds groter 
werd. Ook het aantal uitgereikte hosties steeg. Er 
werden frequent priesterlijke huisbezoeken afge-
legd. De kerkdiensten kregen een fraaie omlijsting 
toen het mogelijk bleek om eigen Belgische kerk-
koren te formeren. Het gebed en de gezangen ’Dieu 
mon réfuge’ en ’Dieu de paix et d’amour’ (’God is 
mijn toevlucht’ en ’God van vrede en liefde’) wer-
den bij de geestelijke oefeningen vaak gezongen. Op 
een aantal plaatsen werd er werk van gemaakt de 
kinderen in de school voor te bereiden op de Eerste 
H. Communie. Dat leidde tot communiefeestdagen. 
De kinderen maakten op die dag qua feestkleding 
een keurige indruk. Enkele malen kwam het tot 
meerdaagse gebeds- en bezinningsdagen met deel-
name van groepen gelovigen. Op vastgestelde uren 
konden gelovigen voor het horen van de biecht 
terecht. Conform bestaande mijnwerkerstraditie 
vierde men op 4 december het Barbarafeest. De 
bisschop van Roermond, mgr. L. Schrijnen, kwam 
in 1917 naar Heerlen teneinde een aantal Belgische 
kinderen het H. Vormsel toe te dienen. Intussen 

bleef bij voortduring het gevoel van heimwee naar 
huis in België voortbestaan. Herderlijke schrijvens 
van kardinaal D.J. Mercier werden de gelovigen 
voorgelezen. Gelovigen werden aangespoord tot het 
houden van gebedsoefeningen en de devotie van het 
Heilig Hart. Voor de Belgische nationale gevoelens 
was in de kerk de verjaardag van koning Albert 
rond 15 april een belangrijk gebeuren als de H. Mis 
werd afgesloten met het Te Deum en het nationale 
volkslied. De verjaardag van koningin Elisabeth 
kreeg in juli aandacht. Als een uiting van dankbaar-
heid aan het Nederlandse volk werd op 31 augustus 
aandacht aan de verjaardag van koningin Wilhel-
mina besteed.8

Belgische solidariteit bij de Nederlandse 
mijnwerkersstaking in 1917
Het werd in Heerlen naarmate het oorlogsgebeuren 
elders voortduurde een steeds vertrouwder beeld 
dat iedere werkdag een groep begeleide Belgische 
geïnterneerden op weg marcheerden naar de ingang 
van de Oranje Nassau-mijn. Dat was later ook het 
geval bij de mijnen Oranje Nassau II, de Willem 
Sophie, de Laura en Julia en de staatsmijnen Emma 
en Hendrik. Het was verheugend dat de productie 
van steenkolen door deze werkzaamheden jaarlijks 
met circa 50.000 ton toenam. Als mijnwerkers 
zouden de Belgen zich voor het merendeel solidair 
tonen met hun Nederlandse collega’s toen in 1917 
in de Mijnstreek spanningen ontstonden als gevolg 
van het streven van de Algemene Mijnwerkersbond 
om via staking loonsverhoging te bewerkstellingen 

De kerk in het interneringskamp te Brunssum-Rumpen
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vanwege de in de laatste jaren steeds verder geste-
gen kosten van levensonderhoud. De Christelijke 
Mijnwerkersbond steunde deze activiteiten niet. 
Ook de directies van de Mijnen waren hier tegen. Zij 
maakten eventuele stakers er op attent dat stakings-
activiteiten zouden leiden tot ontslag en terugzending 
naar het militair interneringskamp te Zeist. De plaat-
selijke politie had in die dagen versterking gekregen 
van de marechaussee voor het geval het tot rellen zou 
komen. In juni 1917 werd tot actie overgegaan. Met 
spanning werd uitgezien naar het gedrag van de eer-
ste groep Belgische mijnwerkers bij aankomst aan de 
Oranje Nassau I. De Belgen bleken solidair met hun 
Nederlandse collega’s en staakten mee. Ze werden 
teruggezonden naar het kamp te Zeist. De roep om 
kolen in Nederland bleek echter groter dan de wens 
om Belgische stakers hun werk bij wijze van discipli-
naire maatregel te ontnemen. Na enkele dagen werd 
over de ’misstap’ niet meer gesproken. De stakers 
mochten weer terug naar de Mijnstreek om hun ar-
beid voort te zetten.9

Belgische herdenking van gesneuvelde land-
genoten in Maastricht
In Maastricht ontstond in juli 1915 een initiatief 
waarvoor zowel de Belgische als ook de Nederlandse 
autoriteiten belangstelling hadden. Toen het initiatief-
comité onder leiding van mevrouw Regout-Chibaud 
daartoe een verzoek indiende, gaf deken Wouters 
toestemming om in de St. Servaaskerk regelmatig 
Heilige Missen op te dragen als eerbetoon aan en 
ten behoeve van de zielenrust van Belgische burgers 

die in de oorlog het leven hadden gelaten. Priester-
redemptorist D. Castelain, prior van een klooster in 
Valkenburg, was daarbij de centrale figuur. Hij had 
de faam een indrukwekkend prediker te zijn. Dit 
trok de aandacht van kardinaal D. J. Mercier. Hij 
bemiddelde bij het aantrekken van geschikte mede-
werkers. Er kwamen 40.000 gedrukte verslagen van 
de toespraken. Deze bereikten de Belgen in Neder-
land en de legeraalmoezeniers aan het IJzerfront. In 
Maastricht, later in Tilburg, werd het blad De Bode 
gedrukt waarin bericht werd over katholieke zaken 
in Nederland. Al deze teksten moesten België in het 
geheim bereiken. Een comité in Maastricht, waarin 
Henri van Oppen een belangrijke rol speelde, zorgde 
ervoor dat er collectes gehouden werden en inzame-
lingen plaatsvonden van allerlei hulpgoederen voor 
getroffen Belgische inwoners.10 

Wapenstilstand op 11 november 1918
Voor alle burgers in West-Europa was de bekend-
making van de Wapenstilstand op 11 november 
1918 een grote opluchting. Voor de Belgische vluch-
telingen en de geïnterneerde militairen werd het 
nu mogelijk terug te keren naar hun haardsteden. 
Hierbij moest worden afgewacht of zij hun wonin-
gen ongeschonden, beschadigd of geheel vernield 
zouden aantreffen. De terugkeer naar België verliep 
redelijk vlot. In Heerlen werd in 1925 een eregraf 
opgericht ter herinnering aan de Belgische mijnwer-
kers die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog waren 
omgekomen. Op deze wijze werd ook het onder-
grondse werk gewaardeerd.11 

Paard en wagen met voerman van het interneringsdepot Heerlen in het kamp Beersdal te Heerlen.



Foto's: collectie Rijckheyt, Heerlen. 

Een vergelijking met geloofsbeleving in 
Belgisch Limburg
Uit de verslagen van de Nederlandse bisdommen 
over het verblijf van de Belgische katholieken in 
de oorlogsjaren kan opgemaakt worden dat er in 
het algemeen sprake was van een positief oordeel 
wat betreft de geestelijke gesteldheid van deze men-
sen. Het Bisdom Luik hield in 1919 een enquête 
met vragen over parochies en gemeenten om een 
overzicht te krijgen over hoe het tussen 1914 en 
1918 onder de Duitse bezetting gesteld was met de 
geestelijke instelling van de bevolking. Het resultaat 
hiervan leidde tot eenzelfde conclusie als die over de 
gesteldheid van de Belgische vluchtelingen in Neder-
land in die tijdspanne.12 

Dit grafmonument op de Algemene Begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen werd opgericht in 1925 ter herinnering 
aan 15 overleden Belgische geïnterneerden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Noten

Epiloog
Vanaf 4 augustus 1914 tot aan de wapenstilstand in 
1918 vonden vele Belgen in het neutrale Nederlands 
Limburg hulp toen zij na het uitbreken van de Eer-
ste Wereldoorlog hun vaderland moesten verlaten. 
Rond de kerk troffen zij landgenoten met wie zij 
hun lot deelden; vaak een troost bij de moeilijke 
leefomstandigheden waarin zij verkeerden. Het 
kerkbezoek hielp de gelovigen de moraal hoog te 
houden. Toen vanaf einde 1918 de militair geïnter-
neerde mijnwerkers huiswaarts keerden, kon over 
hen gezegd worden dat zij Nederland een gewaar-
deerde dienst hadden bewezen bij de productie van 
steenkolen waaraan in die periode grote behoefte 
bestond.

18    MijnStreek 2016 - 3

1 E.A. van den Heuvel, ’Vluchtelingenzorg of 
vreemdelingenbeleid. De Nederlandse overheid en de 
Belgische vluchtelingen 1914-1918’, in: Tijdschrift 
voor geschiedenis, 99 [1986], 184 tot 204. Vgl. 
G.J.B. Verbeet, 1914-1918. Moeilijke jaren voor 
de beide Limburgen. Solidariteit en samenwerking. 
Maastricht Belgische frontstad op neutraal gebied 
[Maastricht 2014], Hoofdstuk II en III.

2 Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten, vluchtelingen en 
krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog [Zaltbommel 1993]; Wim Nolten, 
’Belgische vluchtelingen in Kamp Eygelshoven te 
Kerkrade/Hopel 1914-1918’, in: LvH 64 [2014] 
23-26. 

3 R. van Kamp, De kolenvoorziening van Nederland 
gedurende de Eerste Wereldoorlog [Amsterdam 

1968]; F. Cammaert, ’Oostelijk Zuid-Limburg in de 
Eerste Wereldoorlog’ in: LvH 58 [2008] 11-26. 

4 G.J.B. Verbeet, ’De mijnen in onze regio rondom de 
Eerste Wereldoorlog’, in: LvH 64 [2014] 1-12. Vgl. 
J. T. Oosterman, Internering van vreemde militairen 
in Nederland gedurende de oorlogsjaren 1914-
1919. Verslag met gegevens van het Ministerie van 
Defensie [Delft/Den Haag 1921]. 

5 August Bruynseels, Het godsdienstig leven der 
Belgen tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 [Den 
Haag 1919], deel II, 179-194.

6 ’Het Lager Onderwijs’. Uit : R.W.R. Verdeyen, 
Belgen in Nederland 1914-1919. De vluchtoorden 
Hontenisse en Uden [Den Haag 1920]. Bruynseels 
[1919], deel I, 79-81. 

7 Bruynseels, deel III, 241-261.

8 Bruynseels, deel II, 194-198 en 241-250.
9 G.J.B. Verbeet , ’Heerlen’, 1.
10 Bruynseels, deel II, 179-194. Vgl.: D. Castelain, 

Discours prononcé en l’église Saint Servais de 
Maestricht à l’occasion de service funèbre pour les 
soldats Belges, morts à la guerre [Maestricht 1915]. 

11 M.A. van der Wijst, ’Het Belgische grafmonument 
te Heerlen. Herinnering aan een ballingschap’, 
in: De Limmel, [1979] 22-26 en M.A. van der 
Wijst, ’Het Belgische grafmonument te Heerlen. 
Herinneringen aan een ballingschap’, in: LvH 
[1977],22-26.

12 K. Verhelst en R. van Lare, De Eerste Wereldoorlog 
in Limburg. Verslagen deel l en II. Documenten 
[Hasselt 1997], passim, verhalen over meerdere 
gemeenten. 
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Mo(nu)mentje ...
INGEZOOMD

Monumenten herbergen vaak fraaie details in of op de gevels. 
Je kijkt er vaak over heen. Maar het is de moeite waard er een 
momentje bij stil te staan. Soms in verwondering, soms al pieke-
rend over wat het toch zou moeten voorstellen. In dit nummer 
twee afbeeldingen uit de regio met aan de lezers de vraag waar 
men deze vanaf de straat kan bekijken. We verloten een boek per 
vraag  onder de inzenders die de juiste adressen doorgeven. Uw 
antwoord kunt u mailen aan redactie@Mijnstreek-Parkstad.nl.

Ergens in de Heerlense binnenstad 
staat een fraai pand uit 1898 met 
een klassieke driedeling en een 
asymmetrische ingang. Daarin zijn 
de ronde boogramen verwerkt met 
velden die versierd zijn met plastische 
vullingen in gekleurde ceramiek. 
Opvallend zijn de vrouwenkopjes, 
zoals op de foto. In de gevel zijn 
ook afbeeldingen van schelpen 
verwerkt die symbool staan voor het 
vrouwelijke geslacht en voor geboorte 
en wedergeboorte. Mogelijk wijst 
een en ander op de functie van dit 
gebouw in de begintijd. 
Waar staat dit gebouw precies? Weet 
iemand misschien de oorspronkelijke 
functie van het pand? 

Ergens midden in het veld staat een 
monumentaal herenhuis uit eind 18de 
eeuw of het begin van de 19de eeuw 
met  boven de toegangsdeur een 
fraai in gietijzeren krullen verwerkt 
familiewapen. Een van de bewoners 
was ooit burgemeester van Kerkrade. 
Waar staat dit gebouw precies? Van 
welk echtpaar is het familiewapen?

Het antwoord vindt u in ons volgende 
nummer.  
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”… desnoods met geweld en dictatuur”
Graaf Max zal zijn eigen redenen hebben gehad de 
geschiedenis op bepaalde punten te herschrijven, in 
zijn eigen belang om te buigen of hierbij na te laten 
zaken te vermelden. Zo vertelt hij in zijn ’memoires’ 
onder meer dat zijn vader, samen met de priester dr. 
Herman Schaepman (1844-1903) in 1896 (sic!) één 
van de oprichters van de Rooms-Katholieke Staats-
partij was.1 In werkelijkheid werd de RKSP pas in 
1926 opgericht en kwam voort uit de op 15 okto-
ber 1904 opgerichte Algemene Bond van Rooms-
Katholieke Kiesverenigingen die, zoals de naam al 
aangeeft, op haar beurt een verzameling van divers 
ingekleurde katholieke groepjes was.2 Een omissie 
die indien niet gecontroleerd op waarheid gemak-
kelijk overgenomen wordt. Dit blijkt onder meer in 
de scriptie van Bruinsma.3

LOU HEYNENS 

M.L. (Lou) Heynens (1943) is 
publicist, dichter, beeldend 
kunstenaar en uitgever. Hij 

publiceerde in tal van tijdschriften 
over kastelen, adel en genealogie.

Hoe herinneren wij ons 
het NSB-kopstuk graaf 
Max d’Ansembourg …?
Deel II

Deze rechtzetting geeft aan dat de graaf trots is op 
zijn rooms-katholieke identiteit. Wel schopt hij als 
het even kan tegen de RKSP aan die blijkbaar de 
zegen van het episcopaat kreeg. Hij had dan ook 
grote moeite met de slappe houding die het episco-
paat innam ten aanzien van de problemen van die 
tijd maar ook ten aanzien van fascisme en natio-
naalsocialisme.
Toen de graaf zich bij Mussert aandiende voor in-
formatie over de NSB ging zijn belangstelling vooral 
uit naar de verhouding van de partij met de katho-
lieken. De protestantse Mussert wist hem blijkbaar 
niet helemaal te overtuigen zodat graaf Max in juni 
1933 in de pen klom om aan de voorman van de 
katholieke arbeidersbeweging, mgr. dr. Henri Poels 
vertwijfeld zijn zorgen op te biechten: ’Ik kan niet 
begrijpen dat de katholieken niet met de grootste 

Op deze familiefoto uit 1896, genomen in de ’Gouden Salon’ op kasteel Neubourg te Gulpen, zit prominent in beeld de toen 
nog ongehuwde vader van Maximilien, baron Adolphe – de man die familiair zijn hoofd nestelt in de schoot van gravin 
Eugènie d’Ansembourg. Verder poseren v.r.n.l.: graaf Arthur d’Ansembourg (Amstenrade), gravin Paula de Fürstenberg (zuster 
van Adolphe), graaf en gravin Iwan d’Ansembourg (Neubourg) met hun vier oudste dochters (en hond). De dochters zijn: 
vooraan in beeld de tweeling Josephine en Maria, naast moeder Ludmilla en bij vader op schoot Clotilde.

THEMA
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bereidwilligheid het fascistisch idee opnemen.’4 
Vervolgens komt hij met de dreigende mededeling: 
’Zullen wij die niet democratisch denken gedwon-
gen worden ons tegen de clerus te stellen zoals dit 
in Duitsland en in Italië gebeurd is?’5 Max blijkt 
terdege door de in nazistisch vaarwater meedeinende 
familie van zijn vrouw vakkundig geprepareerd te 
zijn.6 Al waarschuwend sluit hij dan ook zijn brief 
aan Poels af met de woorden: ’Trekt U toch zelf de 
conclusie dat het ’Systeem’ (de democratie – LH) 
gefaald heeft en dat er andere maatregelen nodig 
zijn als tot nu toe genomen, desnoods met geweld 
en dictatuur.’7 Als een ware stormram beukt de bijna 
veertigjarige graaf met zijn autoritaire eisen tegen de 
katholieke kerkdeuren, niet alleen om gehoor te vin-
den maar meer nog om navolging te eisen van zijn 
overtuiging. De paus, aartsbisschop Joannes Jansen, 
de toenmalige staatssecretaris van de paus kardinaal 
Eugenio Pacelli (de latere Pius XII), bisschop dr. 
Guillaume Lemmens, de hoogleraar mgr. Frans Jozef 
Feron en vele anderen krijgen op een indringende 
wijze met Max te maken. Hij ging zelfs naar Rome, 
maar keerde met lege handen huiswaarts. In no-
vember 1933 dreigde van katholieke zijde zelfs een 
verbod om lid te zijn van de NSB. Graaf Max was 
in alle staten, maar besloot op 15 december 1933 
toch toe te treden tot de NSB met stamboeknummer 
20.000. Zijn vrouw zou korte tijd later ook lid wor-
den onder stamboeknummer 25.000.
Maar lezer, verwonder u niet. Graaf Max heeft 
’de stem van God in zich horen spreken’. Hiervan 
brengt hij de bisschop van Roermond, mgr. Lem-
mens, met de volgende woorden op de hoogte: ’Ik 
ben mij volkomen bewust van mijn onvolgzaamheid 
tegen de wens van de bisschoppen ten opzichte van 
de NSB … Maar Uwe H. Excellentie zal het met 
mij eens moeten zijn, dat de stem van God in ons 
zwaarder moet wegen dan die van mensen, wie ze 
ook mogen zijn …’8 Hier missen we alleen nog een 
hartgrondig AMEN van de briefschrijver.

Een bedenkelijk opschuivend antisemitisme 
Graaf Max was tot aan de beruchte Kristallnacht9 
vermoedelijk een aanhanger, gelijk ontelbare ande-
ren, van een toentertijd als ’normaal’ beschouwd 
antisemitisme. Dit sloot overigens nauwe - vooral 
zakelijke - banden met Joden niet uit. De groeiende 
invloed en het protserige etaleren van kennis en 
rijkdom van de Joodse elite was velen een doorn 
in het oog. Vaak zat daar niet alleen een goed ver-
borgen afgunst aan vast, maar was deze afkeer ook 
gelieerd aan het feit dat menigeen bij de Semieten 
zwaar in het krijt stond. Max bewonderde volgens 
eigen getuigenis het ’Joods financieel vernuft’, maar 
vond een overheersing van het Joodse element niet 

wenselijk.10 Dat vernuft was in 1928 de reden ge-
weest om in zee te gaan met de Joodse ondernemer 
Julius Wolff die zich in 1939 tot Nederlander zou 
laten naturaliseren. Max stelde in de directe nabij-
heid van zijn kasteel grond beschikbaar waarop een 
fabriek werd gebouwd. Het bedrijf – N.V. Neder-
landsche Parasinfabrieken te Amstenrade – vervaar-
digde later voornamelijk voor de Wehrmacht, de zo 
belangrijke producten als kunstdarmen (Kriegswich-
tige Seidenschläuche – of Därmen). Graaf Max was 
vanaf 1928 commissaris van de onderneming. Dit 
alles speelde zich af in de periode dat hij burgemees-
ter van de gemeente Amstenrade was (1925-1934). 
D’Ansembourg wordt in processtukken ’Aufsichts-
rat’ (voorzitter) van de onderneming genoemd. 11 
Hij moest zijn functie in dit bedrijf, naar eigen  
zeggen op aandringen van de Duitse bezetter, op 
29 november 1940 neerleggen.12

De goede samenwerking met de graaf en de veelbe-
lovende resultaten verleidden Wolff in 1930 ertoe 
om met zijn ouders (beiden overleden in Amstenra-
de) en zijn broer Otto met vrouw en twee dochter-
tjes vanuit Duitsland naar Amstenrade te verhuizen. 
Zij betrokken een woning aan de Hommerterweg 
terwijl iets verderop de eveneens Duits-Joodse be-
drijfsleidster Hedwig Heymann in 1939 bij de heer 
Van Lent een kamer betrok.13 Julius Wolff liet zich 
in 1939 tot Nederlander naturaliseren.
Saillant detail is dat graaf Max zich in1938 in de 
Tweede Kamer fel verzette tegen de naturalisatie tot 

Graaf Max met zijn trouwste kameraad en 
echtgenote: Myriam, geboren Freiin von 
Fürstenberg. Foto: collectie Lou Heynens.
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Nederlander van hoofdzakelijk uit Duitsland ge-
vluchte Joden.14 Dit terwijl hij nog in 1934 verklaar-
de het niet eens te zijn met Hitlers rassentheorie. Loe 
de Jong vermeldt dat Max bij de voorbereidingen 
van zijn toespraak zorgvuldig door medewerkers liet 
nagaan hoeveel er van de voor naturalisatie voorge-
dragenen van Joodse afkomst waren, om vervolgens 
in de Kamer fel te protesteren tegen de verlening van 
het Nederlanderschap aan deze Joden.15 In zijn blinde 
afkeer zei hij: ”dat een ieder die volgens de wetten 
van het land (Derde Rijk – LH) leeft, of hij nu Ariër 
of Jood is, in Duitsland rustig en veilig kan leven …”.  
De dan al duidelijk geradicaliseerde graaf Max ver-
volgde: ”De waarheid is dat verreweg het grootste 
gedeelte van deze vluchtelingen de wijk heeft geno-
men ofwel wegens overtreding van de deviezenvoor-
schriften ofwel wegens landverraad.”16

Terwijl begin 1942 in Amsterdam al duizenden Joden 
in de treinwagons moesten stappen op weg naar de 
vernietigingskampen, waanden Julius Wolff en zijn 
familieleden zich blijkbaar nog in ’veiligheid’ zolang 
de heer van Amstenrade gouverneur van Limburg 
was. Al was dat nog maar zeer de vraag. Welke 
krachten en machten uiteindelijk het dodelijke me-
chanisme voor hen in beweging hebben gezet is (nog) 
niet opgehelderd.
De in 1891 in Krefeld geboren en ongehuwde Julius 
Wolff werd in december 1942 door de gemeente-
veldwachter van Amstenrade, J.H. Erkens, gearres-
teerd en in het beruchte ’Witte Huis’ in Maastricht 
gevangengezet. 17 Volgens Van Rens was Wolff met 
de gemeenteveldwachter Erkens gebrouilleerd ge-
raakt, omdat hij niet wilde ingaan op de pogingen 
tot afpersing door de veldwachter. Erkens zou siga-
ren (die Wolff als relatiegeschenk weggaf – LH) van 
hem gevorderd hebben.18 De verongelijkte Erkens 
liet Julius Wolff op 20 december 1942 arresteren 
om hem vervolgens over te brengen naar Maas-
tricht. Alle pogingen om deportatie te voorkomen 

Gouverneur graaf Maximiliaan de Marchant et 
d'Ansembourg voor het toenmalige 'Gouvernement' in 
Maastricht bij het afnemen van een defilé  Foto: NIOD. 

Een NSB-bijeenkomst op 16 december 1943 te Venlo. Van links naar rechts: 
de burgemeester van Venlo Jo Zanders, gouverneur graaf Max, de 
NSDAP-schaduwgouverneur van Limburg, Wilhelm Schmidt en de 
Ortskommandeur van Venlo Dr. Jonas. Foto: Archief Venlo.

Oord van geldelijk gewin en van menselijk drama: de voormalige 
'dermfabrik' [Parasinfabriek] aan de Hommerterweg te Amstenrade. 
Foto: collectie Lou Heynens.  

Amstenrade is een 'gastvrij' huis, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
dan voor de NSB-Jeugdstorm [1942]. Foto: collectie Lou Heynens.



liepen op niets uit. Kort daarna werd hij op trans-
port gezet naar Auschwitz. Hier werd Wolff op 21 
januari 1943 vermoord.19

Op 25 augustus 1942 was de bedrijfsleidster 
Hedwig Heymann al door Erkens naar Maastricht 
gebracht en aan de Sicherheitspolizei overgele-
verd. Zes dagen later al werd ze in Auschwitz ver-
moord.20 Hoe Julius’ broer Otto en diens vrouw 
Gisela Kalter tussen 1940-1945 aan hun einde zijn 
gekomen (in Riga of Auschwitz?) is onbekend. Hun 
twee dochtertjes hebben de oorlog overleefd.
Wat zie ik bij graaf Max? Hij kreeg het masker niet 
meer af. Geen woord zou de volleerde tacticus in 
zijn ’memoires’ aan het lot van deze ’compagnon’ 
en zijn medewerkster wijden, evenmin zou hij de 

Noten

1 Omdat de partij eerst in 1926 werd opgericht, zal 
hij eerder hebben meegewerkt aan het in 1896 tot 
stand gekomen RK verkiezingsprogramma van 
Schaepman.

2 Informatie Katholiek Documentatie Centrum, RU, 
Nijmegen, 2015.

3 Bruinsma, 'M.V.E.H.J.M. graaf de Marchant 
et d'Ansembourg: roomskatholiek en NSB'er', 
doctoraalscriptie VU-Amsterdam 1997 (NIOD).

4 NIOD, NSB-Archief, 249a; brief van 11 juni 1933 
aan mgr. dr. H. Poels.

5 Ibidem.
6 Stephan Malinowski, Vom König zum Führer. 

Sozialer Niedergang und politische Radikalisierung 
im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-
Staat [Berlin 2003], noot 430 (Fürstenberg); Lou 
Heynens, De oorlogsgouverneur van Limburg 
[Soesterberg 2015].

7 Zie noot 27. 
8 NIOD, NSB-Archief, 249d; brief 15 juli 1934 aan 

mgr. G. Lemmens.
9 Sidney Smeets, De wanhoopsdaad: hoe een 

zeventienjarige jongen de Kristallnacht ontketende 
[Amsterdam 2013].

10 NIOD, NSB-Archief, 2551a; brief 12 december 
1934 aan J.L.D. Le Haen.

11 Dossier De Marchant et d’Ansembourg (BG 
’s-Hertogenbosch, nr. 87) bij Ministerie van Justitie 
te ’s-Gravenhage; Nationaal Archief, ’s-Gravenhage.

12 Ibidem. 
13 Informatie: website Jewish Databank; Digitaal 

Monument voor de Joodse Gemeenschap in 
Nederland.

14 NIOD, Doc.1-1922, Map F; Woudenberg: 
Memoires 37; De naturalisatie en het verbreken 
van de relatie met J.Wolff c.q. Parasinfabrieken, 
leverde een hele kolom op in De Echo van het 
Zuiden van 6 april 1940 met de schampere 
opmerking: ’met een van de grootste tegenstrevers 
(graaf Max – LH) in ons land van zijn ras (Wolff)’.

15 De Jong, Koninkrijk 1, 661.
16 Zie noot 14.
17 Zie noot 14.
18 Herman van Rens, Vervolgd in Limburg. Joden 

en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog [Hilversum 2013], 177, noot 178.

19 Informatie: website Jewish Databank; Digitaal 
Monument voor de Joodse Gemeenschap in 
Nederland.

20 Uit Gemeentearchief Amstenrade: J.H. Erkens  
1924-1955, gemeenteveldwachter van Amstenrade;  
onbezoldigd rijksveldwachter; hoofd luchtbescher-
mingsdienst; deurwaarder plaatselijk belastingen.

21 Michel de Montaigne, Essays [Amsterdam 1993].
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hand in eigen boezem steken om zijn eerzucht te 
benoemen maar was in tegendeel er tot einde toe 
geneigd zich als de juiste man op de juiste plaats te 
zien. Dit analoog aan Montaignes maxime ’Non ci 
badar! Guarda e passa!’: ’Bemoei je hier niet mee. 
Kijk voor je en verdwijn …’.21

Zonder twijfel heeft graaf Max zijn sporen nagelaten. 
De ’graaf was een goed mens’. Ik proef in Amstenrade 
– en in bepaalde kringen – de behoefte om een zekere 
dorpsheer blindelings heilig te verklaren. Maar waren 
heiligen niet juist mensen die tot inkeer kwamen na 
inzicht in eigen falen? Het is ook heel wel denkbaar 
dat er situaties zijn waarin de mens eens de wolf is, 
dan weer het schaap, soms de leeuw of de vos maar 
soms ook wel eens de ezel. Net zoals het uitkomt.
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Bevolkingsregistratie
In de 18de en 19de eeuw zijn de Limburgers hoofd-
zakelijk rooms-katholiek. Wanneer er een kindje 
wordt geboren gaat men naar de kerk om het te 
laten dopen. Vaak gebeurt dit nog dezelfde dag. 
Tijdens de doopplechtigheid zijn twee getuigen 
aanwezig, namelijk de peetoom en de peettante van 
de pasgeborene. De pastoor besprenkelt de dope-
ling met doopwater waarbij hij de doopformule 
uitspreekt: ”Ik doop u in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest”. Vervolgens zalft hij het 
voorhoofd van het kindje met chrisma, een meng-
sel van olijfolie en balsem. Ook krijgt de dopeling 
een klein beetje zout op de tong als symbool voor 
smaak geven en pit hebben. Dit herinnert aan 
Jezus’ oproep aan degenen die hem volgen om het 
zout van de aarde te zijn (Mat. 5,13). Er wordt een 
doopkaars aan de paaskaars ontstoken, symboli-
serend dat de dopeling een licht voor de wereld is. 
Door middel van dit ritueel wordt het kindje opge-
nomen in de katholieke geloofsgemeenschap. 

Bij de doop wordt de roepnaam van de pasgeborene 
door de pastoor herleid tot de bijbehorende heili-
gennaam. Het is gebruikelijk dat een meisje wordt 
vernoemd naar haar peettante en een jongen naar 
zijn peetoom. In de 18de eeuw wordt het gangbaar 
om een kind meerdere doopnamen te geven. 
De pastoor schrijft de gegevens zoals de naam en 
het geslacht van het kind, de geboorte- en doopda-
tum, de namen van de ouders en die van de peter 
en meter in het Latijn in het doopboek. Dit was 
gedurende lange tijd de enige vorm van zo’n gede-
tailleerde ’bevolkingsregistratie’. 

De Burgerlijke Stand
In 1795 worden grote delen van Europa, waar-
onder Zuid-Limburg, door Frankrijk ingelijfd als 
gevolg van de Franse Revolutie. Er vinden grote en 
blijvende veranderingen plaats, ook bestuurlijke. 
Om de bevolking in kaart te brengen houden de 
Fransen volkstellingen, waarbij de bevolking van 
een bepaald gebied wordt geteld en er aanvullende 
gegevens worden verzameld zoals leeftijd, beroep 
en gezinsverband. Het doel hiervan is in eerste 
instantie het inventariseren en registreren van jonge 
mannen, zodat zij kunnen worden opgeroepen voor 
het vervullen van de dienstplicht. Deze registratie is 
het begin van de invoering van de Burgerlijke Stand.

Napoleon Bonaparte (1769-1821) is tijdens de 
Franse Revolutie militair en politiek leider. Hij wint 
verschillende veldslagen en wordt zeer populair bij 
het Franse volk. In november 1799 pleegt hij een 
staatsgreep en grijpt hij de macht. In Frankrijk gaat 
vanaf dat moment een andere wind waaien. Het 
duurt niet lang of Napoleon wordt oppermachtig en 
gaat regeren als een dictator. 
De strijdlustige Napoleon heeft soldaten en veel 
geld nodig voor zijn oorlogen. Daarom heeft hij 
behoefte aan een goede administratie en duidelijke 
regels. Hij geeft opdracht tot het maken van een 
nieuw Frans wetboek, de ’Code Napoléon’ of ’Code 
Civil’. Hierin worden ondermeer de regels voor de 
Burgerlijke Stand opgesteld. De Burgerlijke stand is 
een bevolkingsboekhouding, een gestandaardiseerde 
registratie van geboorten, huwelijken en overlijdens, 
bedoeld om inzicht te krijgen in de samenstelling 
van de bevolking. Ook worden dan de familiena-
men defi nitief vastgelegd.

M E R K WA A R D I G V E R H A A L ( D )
LIEKE BOUMANS-WILLEMS 

Lieke Boumans-Willems is vormgever 
van dit tijdschrift en beoefenaar van 

genealogie, paleografi e en regionale 
geschiedenis. Zij is de initiatiefnemer 

van het tijdschrift Hoensbroekse Historie. Vandaag gedoopt,
drie maanden later 
geboren ...
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In Zuid-Limburg bestaat de Burgerlijke Stand sinds 
1796. De familienamen in deze regio lagen echter 
al eeuwenlang vast. Vanaf 1810 wordt ook in de 
rest van Nederland elke burger door Napoleon 
verplicht om een vaste achtenaam te kiezen, evenals 
het melden van een geboorte, overlijden of huwelijk 
bij de gemeente. De ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand moet in het vervolg een aantal boeken bijhou-
den waarin hij in chronologische volgorde akten 
van geboorten, huwelijk of overlijden inschrijft: de 
registers van de Burgerlijke Stand.

De geboorte en de doop van Sjang Custers
Landbouwer en veearts Willem Custers is afkomstig 
van de Akerstraat in Hoensbroek en trouwt in januari 
1863 met Maria Catharina Eijmael. Zij woont in 
Hoensbroek in de Nieuwstraat op nummer 11. Na het 
huwelijk trekt Willem in bij zijn vrouw en zijn schoon-
vader, die kleermaker van beroep is en al ruim zeven 
jaar weduwnaar. Vanaf 1864 is Willem broodbakker. 
Het echtpaar Custers-Eijmael krijgt vijf kinderen. 
Willem en zijn vrouw zijn rooms-katholiek en laten 
al hun kinderen meteen na de geboorte dopen, behal-
ve hun eerste zoon Mathias Josephus die geboren is 
in november 1863. Hij wordt een dag later gedoopt. 
Precies drie weken later overlijdt dit kindje. Bijna 
een jaar later wordt hun tweede zoon geboren. Hij 
krijgt bij zijn doop dezelfde namen als zijn overleden 
broertje: Mathias Josephus, roepnaam Joseph. Op 
17 oktober 1866 krijgen Willem en Maria Catharina 
hun derde zoontje: Sjang Custers. Twee jaar later 
wordt Neerdes geboren. Zijn roepnaam is afgeleid 
van Leonardus. Hij wordt net als zijn vader bakker. 
Het jongste kind uit het gezin Custers-Eijmael is een 
meisje. Zij wordt geboren in mei 1871 en krijgt bij 
haar doop de namen Maria Hubertina. Zij overlijdt 
als zij zeven maanden oud is. 

Sjang wordt op zijn geboortedag gedoopt. Sjang, 
dialect voor Jan, is de roepnaam die is afgeleid van 
de heilige Johannes. 
In het kerkelijk doopregister staat Sjang ingeschre-
ven als Joannes Andreas Kusters. Hij krijgt de doop-
namen van zijn peetoom Joannes Andreas Eijmael, 
een broer van zijn moeder. Zijn peettante is Maria 
Sophia Custers, een zus van zijn vader. 

Een opmerkelijke geboorteaangifte
Net als tegenwoordig gebeurt ook in de 19de eeuw 
de geboorteaangifte van een kindje normaliter door 
de vader, die hiertoe bevoegd en ook verplicht is. 
Als hij om welke reden dan ook verhinderd is dan 
mag iemand anders de aangifte doen, op voorwaar-
de dat deze persoon bij de bevalling aanwezig was. 
Dit is meestal de vroedvrouw. 
Evenals bij de doopplechtigheid moeten ook bij 
de geboorteaangifte twee getuigen aanwezig zijn. 
Dit hoeven niet per se familieleden te zijn. Vaak is 
het een buurman of een kennis. Halverwege 1934 
wordt dit bij wet afgeschaft. 
De geboorteaangifte moet binnen drie dagen na 
de geboorte geschieden bij de ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind 
geboren is. Om die reden kan de datum van aan-
gifte wel eens een à twee dagen verschillen met de 
geboortedatum.

Wanneer we nu de geboorteakte van Sjang Custers 
in de Burgerlijke Stand bekijken, dan zien we dat de 
heiligennamen zijn vernederlandst en staan geno-
teerd als Jan Andries. Tot zover niets vreemds. De 
akte is getekend door E. Slanghen die, zoals in die 
tijd gebruikelijk, naast burgemeester tevens amb-
tenaar van de Burgerlijke Stand is. Ook heeft dan 
nog lang niet elke gemeente een gemeentehuis en 

De doopinschrijving van Sjang Custers op 17 oktober 1866. De nummers van de inschrijvingen volgen elkaar op.
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worden geboorte-, huwelijks- of overlijdensaangif-
ten gedaan in een café of bij de burgemeester thuis.
Maar hoe zit het met de geboortedatum van Sjang? 
In zijn akte van de Burgerlijke Stand staat 13 janu-
ari 1867 vermeld, terwijl hij volgens het kerkelijk 
doopregister is geboren op 17 oktober 1866. Sjang 
werd dus bijna drie maanden ná zijn doop geboren!

Sjang is nooit getrouwd geweest, dus er bestaat van 
hem geen huwelijksakte waarin men altijd de ge-
boortedatum van bruid en bruidegom vermeldt. In 
zijn overlijdensakte vinden we evenmin een geboor-
tedatum, maar wel dat hij 86 jaar oud is geworden. 
Dit klopt met zowel de burgerlijke als de kerkelijke 
datum en verschaft dus geen duidelijkheid. 
Op zijn dodenprentje staat de geboortedatum van 
de Burgerlijke Stand. De datum in het doopregister 
moet overigens wel de correcte zijn, omdat de num-
mers van de doopinschrijvingen elkaar netjes opvol-
gen. Dit is in het verleden wel eens anders geweest. 
In de beginperiode van de Burgerlijke Stand zijn de 
ambtenaren soms slordig wat betreft de registratie. 
Daarnaast zien burgers niet altijd het nut van deze 
bevolkingsregistratie en verzuimen nog wel eens 
om de geboorte van hun kind aan te geven. Er zijn 
zelfs mensen van wie helemaal geen geboorteakte 
bestaat!

De geboorteakte van Sjang Custers, opgemaakt op 13 januari 1867.

Een voorbeeld hiervan is Karel Slangen uit Hoens-
broek, een broer van de latere burgemeester Egidius 
Slanghen. Als Karel in 1842 wil gaan trouwen 
kan hij geen geboortebewijs overleggen – wat 
een vereiste is bij een huwelijksaangifte – omdat 
de geboorteakte ontbreekt in het register van de 
Burgerlijke Stand. In zulke gevallen wordt nog wel 
eens genoegen genomen met een doopbewijs uit het 
kerkelijk doopregister, maar zijn doopinschrijving 
blijkt eveneens te ontbreken. 
Het doopboek of doopregister van Hoensbroek 
werd rond 1815, het geboortejaar van Karel, 
bijgehouden door de toenmalige pastoor Albert 
Pieter Gheijst en het is een rommeltje. Gheijst heeft 
de geboortejaren willekeurig door elkaar geschre-
ven en er zelfs overlijdens en kerkelijke inkomsten 
tussen genoteerd. Bovendien lijkt het boek incom-
pleet. Zelfs na grondig zoeken blijft ook de doopin-
schrijving van Karel onvindbaar. Er wordt daarom 
besloten dat hij een zogenaamde akte van algemene 
bekendheid moet overleggen. Dit is een offi cieel 
geschrift waarin twee of meer personen voor een 
notaris of een kantonrechter naar waarheid verkla-
ren dat een bepaald feit of de hoedanigheid van een 
persoon algemeen bekend is. 
Om zo’n akte te verkrijgen gaat Karel naar kanton-
rechter Maximiliaan Hendrik Willem van Aken in 
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Heerlen. Deze schrijft in een verklaring dat Karel in 
de gemeente Hoensbroek is geboren, maar dat in de 
Burgerlijke Stand van die gemeente geen geboor-
teakte aanwezig is. Dit is bevestigd door de toen-
malige burgemeester van Hoensbroek Jan Herman 
Mannens. 
In het geval van Karel verschijnen vier getuigen: 
zijn vader Balthasar Slangen, Jan Mathijs Pen-
ders (werkman) samen met zijn echtgenote Maria 
Josepha Paulissen (naaister) en haar broer Lodewijk 
Jacob Paulissen (kuiper). De laatste drie zijn op dat 
moment woonachtig te Heerlen en zij verklaren 
dat Karel de wettige zoon is van Balthasar Slangen 
en Maria Ida Cremers. Zij zeggen zeker te weten 
dat hij in februari 1815 te Hoensbroek is geboren, 
omdat zij destijds alle drie in de buurt van Karels 
ouders woonden. Vader Balthasar geeft nog uit-
drukkelijk te kennen dat zijn zoon op de 24ste is 
geboren. Tot slot verklaren de getuigen dat zij voor 
het ontbreken van de geboorteakte in de Burgerlijke 
Stand geen andere oorzaak kunnen bedenken dan 
dat de inschrijving verzuimd is ’door omstandighe-
den van tijd’. Het betreffende register is immers wel 
aanwezig. Deze verklaring, waarvan melding wordt 
gemaakt in de huwelijksakte, is opgenomen in de 
huwelijksbijlagen. 

Het is en blijft een raadsel wat de reden is geweest 
van de late geboorteaangifte van Sjang Custers. Als 
hij in oktober 1866 word geboren, woont burge-
meester Egidius Slanghen al een aantal jaren in 
de Nieuwstraat op een steenworp afstand van de 
familie Custers. Zoals gezegd worden in die tijd ge-
meentelijke zaken gedaan bij de burgemeester thuis 
want een gemeentehuis had Hoensbroek nog niet. 
Is Slanghen wat betreft de geboorte-inschrijving van 
Sjang misschien wat onzorgvuldig geweest? Dit valt 
sterk te betwijfelen, daar deze burgemeester bekend 
staat als zeer plichtsgetrouw en nauwkeurig. 
Het lijkt daarom veel waarschijnlijker dat Willem 
het te druk heeft gehad met zijn werkzaamheden in 
zijn bakkerij of dat hij simpelweg is vergeten om de 
geboorte van zijn zoon te melden bij de gemeente. 
Sjang is immers op een woensdag geboren, een 
doordeweekse werkdag. 
Uiteindelijk gaat Willem op zondag 13 januari 1867 
alsnog de geboorte aangeven. Omdat er een boete 
staat op het te laat aangeven van een kind, net als 
tegenwoordig overigens, zal Slanghen hem hebben 
gematst door de geboorteakte alsnog op te maken 
op voorwaarde dat deze datum de offi ciële geboor-
tedatum zou worden en blijven. Hoe dan ook, Sjang 
is in elk geval nog ingeschreven in het geboorte-
register, zij het bijna drie maanden na zijn geboorte. 

Eerste en tweede blad van de akte van algemene bekendheid van Karel Slanghen, opgemaakt te Heerlen op 1 oktober 1842.



Jaren ’60 - De St. Jansschool ’aan het kruis’ (tussen de bomen links staat het kruisbeeld), gezien vanuit de Nieuwstraat. Hier ligt nu het Gebrookerplein.  
De auto links rijdt de Hoofdstraat af. Het beeld van Johannes de Evangelist is te zien boven de ingang van de school.

Sjang Custers Het beeld van Johannes de Evangelist boven de ingang 
van de grote St. Janskerk.



’Nonk Sjang’
Na het overlijden van hun ouders blijven de kinde-
ren Joseph, Sjang en Neerdes Custers in het huis in 
de Nieuwstraat wonen. Joseph begint later een sla-
gerij, eveneens in de Nieuwstraat niet ver van zijn 
ouderlijk huis vandaan. 
Neerdes neemt de bakkerij over en trouwt met 
Zeefke Voncken. Zij krijgen vijf kinderen, waarvan 
het eerste kind al twee maanden na zijn geboorte 
overlijdt. Sjang blijft bij hen inwonen. Hij verzorgt 
het land en helpt mee in de bakkerij. Later, als 
Neerdes en Zeefke zijn overleden, gaat dochter 
Wieske Custers hier wonen. Zij trouwt met Hub 
Esser met wie zij een zoon krijgt. Wieskes onge-
trouwde zus Marieke blijft haar leven lang bij hen 
inwonen, evenals hun ongetrouwde oom ’Nonk 
Sjang’. 
Naderhand trekt Tina Voncken ook bij hen in. ’Tant 
Tina’ is een ongetrouwde zus van Zeefke. Zij is 
waarschijnlijk bij de familie Custers gaan wonen in 
1938, na het overlijden van haar broer Gerard met 
wie zij een stoffenzaak had in de Hoofdstraat. 

Sjang was een vroom en gelovig man en hij ging 
elke dag wel drie keer naar de kerk. Behalve dat 
hij het land van de familie Custers verzorgde en 
meehielp in de bakkerij, heeft hij ook jarenlang als 
vrijwilliger de tuinen van het klooster in Hoens-
broek onderhouden. Hiervoor kreeg hij van de 
zusters met Kerstmis een flesje Bols jenever, een 
kistje sigaren en een paar zwarte, gebreide sokken. 
Sjang is de schenker van het beeld van ’Johannes de 
Evangelist’, de heilige naar wie hij is vernoemd. Dit 
beeld stond vroeger in een nis boven de ingang van 
de St. Jansschool in Hoensbroek en is tegenwoordig 
te zien boven de ingang van de grote St. Janskerk. 
Sjang heeft ook financieel veel bijgedragen aan de 
bouw van de kerk O.L. Vrouw Maagd der Armen in 
Maria-Gewanden die in 1949 is gebouwd. 
In tegenstelling tot deze gulle giften gaf hij tijdens 
de collecte in de kerkdiensten telkens slechts 1 cent. 
Toen zijn nichtje Wieske hem daar eens op aansprak, 
antwoordde hij: ”Als ze dat niet genoeg vinden, dan 
krijgen ze voortaan toch helemaal niks meer!”

Sjang Custers overlijdt op 5 maart 1953 – de sterfdag 
van Stalin, zoals men in de familie placht te zeggen. 
Hij ligt begraven op het kerkhof bij de grote St. Jan 
in Hoensbroek, samen met zijn ongetrouwde nichtje 
Marieke Custers.

De gebruikte foto’s zijn afkomstig uit de  privécollectie van de auteur. Voor dit artikel zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

1 Rijckheyt Heerlen (RhH), Kerkelijke Doop-, 
Trouw- en Begraafregisters van Hoensbroek. 

2 RhH, Registers van de Burgerlijke Stand met 
huwelijksbijlagen van Hoensbroek.

3 RhH, Archief Gemeente Hoensbroek, 

bevolkingsregisters 1850-1880. 
4 M. van de Venne, J.Th.H. de Win, P.A.H.M. 

Peeters, Geschiedenis van Hoensbroek 
[Hoensbroek 1967].

5 Diverse internetsites. 

6 Lieke en Frans Boumans-Willems, ‘Egidius 
Slanghen’, tijdschrift Hoensbroekse Historie deel 14 
[Hoensbroek 2016]. 

7. Persoonlijk onderhoud met dhr. J. Esser en  
mevr. C. Esser-Janssen, juli 2016.

Noten
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De neergestorte straaljager in Heerlen was in de 
dagen na de crash voorpaginanieuws. Naast de 
regionale pers berichtten ook bijna alle landelijke 
kranten erover: van De Telegraaf tot De Waarheid, 
De Leeuwarder Courant, Het Nieuwsblad van het 
Noorden en het Gereformeerd Gezinsblad.1 De 
beschrijvingen van de gebeurtenissen van 5 juli 
1955 in deze kranten komen op een paar details na 
allemaal overeen met het verhaal dat Ramon van 
Osdorp op 23 januari 2010 op de toen net van start 
gegane site ’HeerlenVertelt’ plaatste.
’Op 5 juli 1955 wordt Heerlen en omgeving opge-
schrikt door een fi kse ontploffi ng. Een Engelse RAF 
Sabre F ’Mark 4’, gestationeerd op de Engelse lucht-
machtbasis Brüggen in Duitsland, explodeert in de 
lucht tijdens een trainingsvlucht. De explosie was een 
gevolg van een lek in de brandstofl eiding waardoor 
de licht ontvlambare brandstof rechtstreeks in het 
hete compressorgedeelte van de motor liep.
Na het afgaan van het alarm in de cockpit verliest 
het toestel snel hoogte. Een ooggetuige bericht een 
zwarte rookpluim achter het toestel gezien te hebben, 
gevolgd door een lichte explosie. Het toestel draait 

Straaljagercrash 

in Heerlen op 5 juli 1955
ANITA QUAEDACKERS

G E S C H I E D E N I S  A C T U E E L

De Heerlense geschiedenis kent de nodige dramatische hoogte- 
en dieptepunten. Een van de minder bekende gebeurtenissen is 
het neerstorten van een Brits militair toestel in de Heerlense wijk 
Molenberg in de late ochtend van dinsdag 5 juli 1955. Het was 
een gewone doordeweekse dag en het dagelijkse leven ging zijn 
gewone gang. Tot dat ene moment waarop een Britse straaljager 
explodeert en de piloot met zijn laatste krachten het toestel naar 
onbebouwd gebied weet te sturen waar het in ontelbare stukken 
uiteenspat.

Een monumentje voor een omgekomen piloot
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in een wijde bocht over de flats in de buurt van de 
Gringel en koerst van hieruit recht op de Kissel en de 
schuin daarachter gelegen woninggroep af. Dankzij 
de tegenwoordigheid van geest en de koelbloedig-
heid van de 21-jarige ’flying officer Michael Smith’ 
kan het toestel toch nog een beetje hoogte maken en 
wordt het over de woninggroep heen gestuurd. Vlak 
voordat het de grond raakt vindt de fatale explosie 
plaats. Dankzij het moedige ingrijpen van de piloot 
zijn vele levens gespaard gebleven en is alleen het 
leven van de jonge vlieger te betreuren. 
Brokstukken van het vliegtuig, alsmede de stoffelijke  
resten van de piloot lagen over honderden meters 
verspreid langs de spoorlijn Heerlen-Kerkrade en  
achter het veld dat wordt begrensd door het mijn-
spoor van de staatsmijn Wilhelmina. De grootste 
ravage werd aangericht door de General Electric 
J47-GE-13 turbojetmotor die zich meters diep in een 
achtertuin gegraven had. 
Het toestel was een onder Canadese licentie ge-
bouwde F-86 Sabre met de registratie XB950. Tot 
welk squadron het toestel precies behoorde is tot op 
heden onduidelijk. Het 67e, 71e en het 130e Squa-
dron waren ten tijde van het ongeval in Brüggen 
gestationeerd; het verongelukte toestel moet bij een 
van deze squadrons hebben behoord.
De exacte plaats van de crash en verdere details van 
dit ongeluk zijn helaas moeilijk te achterhalen. De 
crashplaats is ongeveer te lokaliseren op de plek 
waar nu de Sligro en Tamoil liggen.’2 
Dat het ongeluk de gemoederen in Heerlen bezig-
hield en dat men gemeend heeft hier iets mee te 
moeten doen, blijkt uit een opmerkelijk bericht in 
het Limburgs Dagblad van dinsdag 12 juli 1955. 
Daarin wordt melding gemaakt van een groot-
scheepse BB (Bescherming Bevolking) oefening.  
’Op zaterdagmiddag 9 juli hield een honderdtal 
vrijwilligers van de Heerlense Bescherming Be-
volking een grootscheepse oefening. Hierbij werd 
verondersteld dat een brandende straaljager in de 
wijk Molenberg bij de flats aan de Kerkraderweg 
was neergestort en een twintigtal personen zwaarge-
wond geraakt was. Aan deze oefening werd behalve 
door de Molenbergse ’blokploeg’, ook deelgenomen 
door Brunssumse vrijwilligers en een Heerlense 
mobiele geneeskundige groep. Het slot van de oe-
fening bestond uit een spectaculaire redding vanaf 
een 10 meter hoog plat dak waarbij het slachtoffer 
met behulp van moderne middelen in recordtijd in 
veiligheid werd gebracht.’ 
Opvallend aan dit, in de krant een stuk langere en 
gedetailleerdere, bericht is dat men deze oefening 
wel heel snel op touw gezet had, nauwelijks vier 
dagen na het ongeluk. Nog vreemder is het dat er 
met geen woord gerept wordt over de crash van een 
week eerder!

Een herdenkingsplaquette voor 
Michael Smith 
Op het artikel van Ramon van Osdorp uit januari 
2010 over deze gebeurtenis reageerden 33 lezers en 
uit de reacties bleek dat de herinnering aan deze crash 
bij veel Molenbergers nog steeds springlevend is. 5  
Een van de lezers was iemand uit de kennissenkring 
van de weduwe. Hij liet weten dat hij door ’een 
onwaarschijnlijk toeval’ op de site ’HeerlenVer-
telt’ terechtgekomen was. Via deze persoon werd 
contact gelegd met de weduwe van Michael Smith. 
Smith was ten tijde van zijn overlijden sinds twee 
jaar getrouwd met Viola Jane Appleby die in 1955 
werkte bij de Women Volontary Service in Münster. 
Daar leerde zij na de dood van haar man ook haar 
huidige echtgenoot kennen. Viola is inmiddels 86 
jaar oud en nog redelijk gezond. Ze woont met haar 
man in Engeland.6

Op 23 december 2014 schreef Ton Otten een ver-
volg op het artikel van Van Osdorp waarop ook 
hij een aantal reacties kreeg. In een aantal hiervan 
werd voorgesteld een gedenkplek in te richten voor 
de jonge Britse luchtmachtpiloot. Dit ongeluk had 
kunnen uitlopen op een regelrechte ramp voor de 
wijkbewoners als de vlieger niet zo koelbloedig had 
gehandeld.7

In de zomer van 2015 bezocht Ton Otten de Kölner 
Südfriedhof. Deze begraafplaats ligt midden in Keu-
len. Op dit kerkhof liggen militaire slachtoffers uit 



Met dank aan Ton Otten voor de beschikbaar gestelde gegevens en foto’s. Alle genoemde bronnen werden geraadpleegd op 16-08-2016

1 http://www.delpher.nl/
2 www.heerlenvertelt.nl artikel van 23-01-2010 

’Engelse straaljager stort neer in Heerlen’
3 De Bescherming Bevolking (BB) was een civiele 

beschermingsorganisatie die in 1952 werd 
opgericht om de Nederlandse bevolking in tijd van 
oorlog te kunnen beschermen. Ze werd in 1986 

opgeheven (Wikipedia)
4 Limburgs Dagblad d.d. 12-07-1955, geraadpleegd 

via www.delpher.nl
5 www.heerlenvertelt.nl artikel van 23-01-2010 

’Engelse straaljager stort neer in Heerlen’
6 Ibidem
7 Ibidem artikel van 23-12-2014 ’Gedenkmonument 

voor Engelse straaljagerpiloot?’
8 Ibidem artikel van 15-08-2016 ’Artikel Engelse 

straaljager nog steeds actueel’
9 Ibidem
10 www.heerlenvertelt.nl artikel van 15-08-2016 

’Eindelijk gedenkmonument voor Michael Smith’

Noten

zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog begra-
ven maar ook militairen die na de Tweede Wereld-
oorlog om het leven kwamen. Hier vond hij ook de 
grafsteen van Michael Smith.8

Een marmeren herinneringsplaquette werd op 
8 januari 2016 in opdracht gegeven.9

De feestelijke onthulling op 5 juli 2016
Nadat de plaquette besteld was, begonnen de voor-
bereidingen voor de feestelijke onthulling. De RAF, 
de Royal Air Force, waarvan de verongelukte vlie-
ger deel uitmaakte, werd benaderd met de vraag of 
zij een rol wilde spelen bij de onthullingsceremonie. 
Daartoe werd contact opgenomen met RAF wing 
commander Mark Bailey die zijn medewerking toe-
zegde. Toen het idee ontstond voor een fl y-over bij 
het monument direct na de onthulling werd ook de 
Koninklijke Luchtmacht benaderd en ook daar was 
men bereid tot medewerking. Zij wilden bij wijze 
van eerbetoon een Spitfi re laten overvliegen op het 
gevraagde tijdstip. Ook de gemeentelijke instanties 
en de Stichting Buurtbeheer Molenberg boden hun 
medewerking aan.
Op 5 juli 2016 om 11.00 uur werd de marmeren 
plaquette ter nagedachtenis aan Michael Smith op 
de Crutserveldweg onthuld. Aanwezig bij de plech-
tigheid waren naast een groot aantal Molenbergers 
onder meer de Heerlense burgemeester Ralf Kre-
winkel, kolonel Grisham van de Royal Air Force 
en een fi lmploeg van L1. Na de inzegening van de 
plaquette droeg mevrouw Els Otten, de echtgenote 
van Ton Otten, een gedicht voor dat voor deze ge-
legenheid geschreven werd door Molenberger Ton 
Wijnen. De feestelijke plechtigheid werd muzikaal 
omlijst door de Coriovallum Pipe Band en harmo-
nie St.-Bernadette. 
Om twaalf minuten over twaalf vloog de toege-
zegde Spitfi re vier maal over de plaats van het 
monument. De indrukwekkende bijeenkomst werd 
afgesloten met koffi e en gebak, verzorgd door de 
Stichting Buurtbeheer Molenberg.10
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Burgemeester Ralf Krewinkel, mevrouw Els Otten en de fi lmploeg van L1.
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Geef Limburg terug! 
Separatisme en verzet in het bronsgroen 
eikenhout: een historische studie

KOOS LINDERS

twintigste eeuw als gevolg van de onderdrukking in 
het Nederlandse staatsbestel dat voordien en nadien 
diverse verzetsbewegingen op de ’barricaden’ heeft 
gebracht. Daarbij werd ofwel separatisme zonder 
meer nagestreefd, ofwel aansluiting bij België of 
Duitsland, ofwel werd hiermee de eigenheid der Lim-
burgers benadrukt. De auteur heeft zich naar eigen 
zeggen niet laten leiden door andere historici, maar 
zich uitsluitend gebaseerd op authentieke documen-
ten en geprobeerd een zo objectief mogelijk beeld te 
geven, hier en daar voorzien van persoonlijke noten, 
waardoor de lezer(es) zelf een oordeel kan vormen. 
De pretentie van de auteur is duidelijk: ’Het twee 
delen tellende boek, Geef Limburg terug! maakt 
een einde aan de onwetendheid (bij de Limburgers, 
KL) der eigen regionale historie en laat de ware, 
vergeten en verzwegen kant van de Limburgse his-
torie zien. Geen pro-Hollandse propaganda maar 
een op feiten gestoeld relaas.’ Limburgers weten 
nauwelijks iets van de geschiedenis van hun eigen 
bodem, hun eigen bronsgroen eikenhout. Dat kan 
ook niet anders, zo stelt de auteur, omdat alle ge-
schiedschrijving tot nu toe vanuit ’Hollands’ per-
spectief geschreven is. De ’Hollandse’ zienswijze 
wordt in Nederland uitgedragen als representatief 
voor de Nederlandse zienswijze, waarbij Nederland 
vereenzelvigd wordt met Holland. In een kwalijke 
vergelijking poneert de auteur dat ’de van de Nazi’s 
overgenomen ’Gleichschaltungspolitik’ van de 
’Hollanders’ hieraan debet is.’

Geef Limburg terug! Separatisme en 
verzet in het bronsgroen eikenhout: 
een historische studie
Door: Ing. Ing. Henri Smeets. [Alphen aan de Rijn 
2015]. Twee delen. Deel 1: ISBN 9789463187503. 
678 blz. geïll. Prijs: € 90,08. Deel 2: ISBN, 
9789463187510. 642 blz. geïll. Prijs: € 85,88.
 
In een uitvoerig persbericht presenteert de au-
teur zijn 1320 pagina’s bevattende studie als een 
’diepgaande en uitgebreide uiteenzetting van het 
Limburgs separatisme en anti-Hollands verzet gedu-
rende de afgelopen 200 jaar.’  Geef Limburg terug! 
is, zo stelt hij, een welhaast historische wanhoops-
kreet ’die Limburg slaakte aan het begin van de 

UITGELICHT
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Toch maar in het kort de inhoud van deze publicatie, 
waarbij we weer de auteur zelf aan het woord laten: 
’De lezer maakt kennis met de allereerste separatist 
en de volgt de eerste stappen van het separatisme in 
het Maastrichtse, via de Limburgsche Separatistische 
Beweging in de jaren 1840, de onderhuidse voort-
zetting in de decennia erna, de heropleving aan het 
begin van de 20e eeuw, de climax in 1919 met de 
Annexionisten, het ’Witte handschoenenverzet’ van 
de Limburgsche Liga, de collaborateurs van de ’Fran-
kische Werkgemeenschap’ die via het Deutsche Reich 
naar afscheiding streefden tot en met het verzet na de 
Tweede Wereldoorlog.
Tevens wordt de strijd der Limburgers en hun voor-
naamste protagonisten aan de zijde van de Belgen 
in de Belgische revolutie tegen de ’Hollandse’ op-
perbevelhebber Dibbets te Maastricht en Holland 
breed uitgemeten. Hierbij wordt uitleg gegeven over 
onder meer de Belgische periode met de Nederlands-
Limburgse vertegenwoordigers in de Belgische poli-
tiek, de Duitse periode met een uiteenzetting over 
het Limburgsch Bondscontingent in al haar varian-
ten, het verblijf van seperatistentleider baron van 
Scherpenzeel-Heusch te Frankfurt en zijn activiteiten 
aldaar en een uiteenzetting van de Limburgse onaf-
hankelijkheidsverklaring van 1848 te Frankfurt. De 
auteur toont hierbij aan dat Limburg juridisch (de 
jure) eigenlijk helemaal geen Nederlandse provincie 
kan zijn.’
Het is ’Een boek vol ’onthullingen’ dat voor de één 
provocerend, choquerend en controversieel kan zijn 
en voor de ander juist blikverruimend werkt en tot 
nadenken stemt, al naar gelang de mate waarin men 
openstaat voor de waarheid, ook als die confronte-
rend is. Dit is geen standaard geschiedkundig werk 
over Limburg zoals reeds vele verschenen zijn.’

Dit  volgens de auteur ’kwalitatief hoogwaardig 
werk’ geeft eindelijk een getrouwe weergave van de 
geschiedenis van Limburg. Gooi uw Batta, Jappe 
Alberts, Kemp, Schurgens en uw net aangeschafte 
driedelige LGOG-bundel ’Limburg een geschiedenis’ 
maar op de schroothoop. ’Hollandse’ vervalsingen.
  
Dit ’boekwerk in twee delen dat niet alleen ingewij-
den, voor zover die er überhaupt zijn, of doorge-
winterde Limburgensialiefhebbers, maar ook niet-
ingewijden de wenkbrauwen laat fronsen door tal 
van onthullingen’, is een curieus boek. De eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat ik de boeken niet en dé-
tail gelezen heb. 1320 pagina’s, het was me even te 

veel, dus heb ik ze doorgebladerd en diagonaal ge-
lezen in de gastvrije leeszaal van Rijckheyt in Heer-
len, drie uur lang. Veel (drie)dubbele uitroeptekens, 
als ’onthulling’ aangekondigde archiefvondsten, 
’Hollands’ tussen aanhalingstekens. De tiendaagse 
veldtocht van Willem I in 1831 tegen de opstandige 
(o nee, vrijheidslievende) Belgen/Zuid-Nederlanders 
wordt neergezet als een ’laatste, abjecte poging van 
Willem I om België in te lijven’. Vanuit geschiedwe-
tenschappelijk oogpunt is het interessant om te 
lezen dat de auteur volstrekt objectief wil zijn in 
zijn onderzoek. Dat is te prijzen, maar iedere onder-
zoeker weet van de ’hermeneutische cirkel’:   
de achtergrond/context van de onderzoeker is van 
invloed op het resultaat. Met andere woorden:  
je betrokkenheid als onderzoeker bij je onderzoeks-
veld is van invloed op je onderzoek zelf. Heb je een 
fantastische tijd doorgebracht bij DSM, dan heb je 
de neiging om DSM als ideaal af te schilderen. Heb 
je een hekel aan ’Hollanders’, dan vindt je dat terug 
in je onderzoek. Tenzij de onderzoeker zich daar 
zelf van bewust is en daar rekening mee houdt!!! 
(Drie uitroeptekens, ik weet het). 

Ing. Ing. Smeets geeft zijn studie de titel mee:  
Geef Limburg terug! De uitkomst van zijn onder-
zoek is dus bekend. Aan het einde van zijn studie 
schrijft hij dan ook: ’Limburg heeft recht op on-
afhankelijkheid.’ (Dl. II, 601). Onafhankelijkheid 
van wie en waartoe? Interessante vraag. 16 pagina’s 
verderop gaat hij hierop door: Limburg dient als 
onafhankelijke staat weer teruggegeven te worden 
aan de Limburgers: ”Beste Limburgers: laat het juk, 
ons opgelegd door Willem I, onder Willem-Alexan-
der van ons afgeworpen worden.”  
’Objectieve’ geschiedschrijving laat zich niet leiden 
door vooraf gestelde onderzoeksresultaten.
Teruggeven aan de Limburgers. Aan welke? Ook 
aan deze in Brabant geboren woonachtige Heer-
lenaar, die al vijftig jaar met heel veel genoegen in 
Limburg woont en niet meer weg wil?  
Nogmaals: het is een curieus boek. Mocht u geen 
€175,-  overhebben voor de aanschaf, ga dan naar 
de leeszaal van Rijckheyt in Heerlen. De vriende-
lijke en deskundige medewerkers zullen u graag 
verder helpen. Ik garandeer u enkele aangename en 
verbijsterende leesuren. Wilt u eerst eens kijken wat 
de boeken allemaal inhouden, klik dan naar:  
www.limbeurg.nl. Daar treft u een preview aan van 
de boeken.  
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Hoop op toekomst. Belgische 
vluchtelingen in Nederland
Door: I. Kriegsman. [Leuven 2016], 
207 blz., geïll., ISBN9789462581371. 
Prijs: €27,50. 

Tijdens de inval van Duitse legers in 
augustus 1914 in België vluchtten 
meer dan een miljoen Belgen naar 
het neutrale Nederland, een land dat 
toentertijd maar zes miljoen inwoners 
had. In allerijl moest opvang voor de 
vluchtelingen geregeld worden om 
hen niet alleen onder te brengen, 
maar ze ook te eten te geven, voor 
kleding te zorgen en medische hulp te 
bieden. Hoop op Toekomst: Belgische 
vluchtelingen in Nederland gaat over 
de communi-catie die de Belgen met 
elkaar in de diverse vluchtoorden 
voerden, via de zogenoemde ’kamp-
krantjes’. 
Deze krantjes werden door de be-
woners van de vluchtoorden zelf 
geschreven, geredigeerd en uitgegeven. 
Daarin verschenen bijdragen die over 
allerlei onderwerpen gingen die hen 
interesseerden, of waar ze zorgen over 

hadden zoals cultuur, religie en de 
band met het moederland.
Bij het boek wordt een dvd meege-
leverd. De dvd laat voor het eerst 
het gehele verhaal van de Belgische 
vluchtelingen zien met uniek en au-
thentiek fi lmmateriaal, afkomstig van 
het Eye Filmmuseum te Amsterdam 
over de periode 1914-1918. Ook al 
biedt het boek geen directe en uitvoe-
rige informatie over de situatie van 
Belgische vluchtelingen in Parkstad, 
respectievelijk Zuid-Limburg, toch is 
het vanwege de weergave van directe 
bronnen van belang voor iedereen die 
zich met de bestudering van dit thema 
bezighouden. (KL) 

Leven met DSM
Door: P. Schievink. [z.p. 2016], 274 
blz., geïll., ISBN 9789463185349. 
 Prijs: € 19,50. Te koop via mooilim-
burgswebshop.nl. 

Dit boek beschrijft het leven van een 
mijnwerkerszoon die opgroeit onder 

de rook van Staatsmijn Wilhelmina te 
Terwinselen, waar zijn grootvader in 
1916 vanuit Hengelo als mijnwerker 
aan de slag ging. Het boek is een ech-
te familiegeschiedenis en een bedrijfs-
geschiedenis, zoals die ervaren werd 
op de werkvloer, niet in de directieka-
mers. Na enkele omzwervingen komt 
Schievink terecht bij DSM in Geleen, 
waar hij gaat werken bij het Stikstof-
bindingsbedrijf (SBB) in de oudste 
fabrieken van het bedrijf. Met name 
de Ammoniakfabriek 1, de Salpeter-
zuurfabriek 2 en de Nitraatfabriek 
3 passeren de revue. Een decennium 
later komt hij terecht bij Research 
waar hij de academische wereld van 
DSM binnenstapt. Beschreven wordt 
de periode van het Staatsbedrijf tij-
dens en na de verkoop aan particu-
liere investeerders. Het ongenoegen, 
de frustraties en de angst die onder 
het personeel leven tijdens dit proces 
verdringen de geborgenheid van het 
oude Staatsbedrijf. Het laatste stukje 
DSM-geschiedenis in relatie met het 
mijnverleden in Limburg. De taal van 
het boek is de taal van de werkvloer: 
stevig, rauw, direct. (KL)



Scherp. 

Een goede drukker. Met scherpe prijzen. 
Daar kun je ons op aanspreken. We zijn 
weliswaar niet altijd de goedkoopste maar 
onze prijzen zijn beslist redelijk. Helemaal 
als je onze service meeweegt: daar kunnen 
de meeste internetdrukkers nog een puntje 
aan zuigen. Afleveren op meerdere adressen, 
proefcontrole, voorraad beheer, kleur-
consistentie, papiercollectie ter inzage, 
deskundig advies, en elk denkbare combi-
natie van papier, bedrukking en afwer king is 
mogelijk. Laat ons maar rekenen. We zullen 
je blij verrassen. Bij Schrijen-Lippertz. 
Drukkers.  

www.schrijen-lippertz.nl

Drukkers.

Scherp. 


