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JOANNES JOSEPHUS HABETS. 

---~.>-->,---

Onze Akademie leed een gevoelig verlies, toen haar in het vorige 
jaar de Heer HABETS ontviel. Dertien jaren lang heeft hij onze 
vergaderingen bijgewoond en aan de werkzaamheden ijverig deelge
nomen. Wij hebben hem toen als een verdienstelijk lid leeren 
kennen, dat op wetenschappelijk gebied veel belangrijks geleverd 
heeft. Aan de sympathie voor zijn persoon paarde zich de achting 
voor zijne grondige kennis. Nu het oogenblik gekomen is om hem, 
met een terugblik op zijn wetenschappelijke loopbaan, te herdenken, 
heb ik niet zonder aarzeling die taak op mij genomen, want geheel 
bevoegd kon ik mij hiertoe niet rekenen. HABETS heeft zijn leven 
gewijd aan de archaeologie en de geschiedenis van Limburg, welke 
onderwerpen, hoe nauw ook daaman verwant, niet volkomen in de 
richting van mtine studiën liggen. De voorhistorische en Romeinsche 
oudheden vormen een afzonderlijk studievak, terwijl de toestanden 
in Limburg zich in menig opzicht onafhankelijk van die in de andere 
deelen van ons land ontwikkeld hebben. Evenwel bij de vraag, 
wie de nagedachtenis moet huldigen van iemand, die aan onzen 
kring is ontvallen, is men tot de leden der Akademie beperkt. Daar 
de keuze op mij viel, heb ik gemeend aan die opdracht te moeten 
voldoen. Ik zal dus trachten, zoo goed als ik dit vermag, het leven 
van HABETS te schetsen door vooral de aandacht te vestigen op 
hetgeen hij tot bevordering van de wetenschap heeft gedaan. 

JOANNES JOSEPHUS HABETS zag op 27 November 1829 het 
levenslicht te Oirsbeek bij Sittard, een dorp in het schilderachtige 
land van Valkenburg, en wel in dat gedeelte) dat vroeger tot de 
Oostenrijksche "partagie" heeft behoord. Zijne familie was daar 
sedert jaren gevestigd. Zijn grootvader had daar zitting in de 
schepenbank gehad, terwijl zijn vader JOHANNES MATTHAEUS hoofd
onderwijzer aldaar was. Van dezen, een zeer ontwikkeld man, be-
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kwam hij eene zorgvuldige opvoeding'. Reeds vroeg moet hij roeping 
gevoeld hebben om in den geestelijken stand te treden. Die ge
moedsstemming werd zeker bevorderd door de godsdi('nsti~e opleiding, 
die hij in het ouderl!ike huis heeft genoten. Op zUn besluit om dien 
grooten stap te doen is waarschijnlijk het voorbeeld, dOOl' menig lid 
zijner familie gegeven, niet zonder inyloed geweest, want onder zijne 
naaste verwanten telde hij er vele, die in de R C. Kerk eene eer
volle plaats bekleedden. Op veertienjarigen leeftijd begaf hij zich in 
1843 naar het klein seminarie te Rolduc. Na daar het noodige 
voorbereidend onderwijs genoten te hebben kwam hij in 1853 op 
het groot seminarie te Roermond, alwaar hij zich toelegde op de 
theologie en die kundigheden, welke hem voor den geestelijken stand 
geschikt moesten maken. Op 8 Maart 1856 te Roermond tot priester 
gewijd, werd hij nog in hetzelfde jaar kapellaan te Hunsel bij \Veert, 
in 1859 te Bunde bij Meerssen en eindelijk in 1861 te Berg-Terblijt 
bij Valkenburg. Een geruimen tijd bracht hij op die laatste stand
plaats door, want eerst in 1878 werd hij pastoor van Oud-Vroenhoven 
bij Maastricht. Zijne geestelijke bedieningen nam hij met zooveel 
toewijding waar, dat de nagedachtenis yan "pastoor HABETs" bij 
zijne voormalige parochianen nu nog in hooge eer staat. 

Reeds als student op het seminarie legde hij zich op oudheid
kundige studiën toe. "'Zijne voorliefde voor dat vak had zich waar
schijnlijk reeds vroeger ontwikkeld. De provincie Limburg biedt 
veel aan, dat die studie aantrekkelijk maakt. Dit gewest, hoewel 
uit politiek verschillende deelen samengesteld, vormt als het Maas
gebied een geographisch geheel met eene bevolking, waarvan het 
meerendeel hetzelfde dialect spreekt. Het is eene schoonc en, in het 
zuiden tevens, vruchtbare landstreek, waarin vele overblijfselen uit 
het verleden bewaard zijn gebleven. Voor den geoloog en den 
palaeontoloog is zij zeker het merkwaardigste gedeelte van ons land. 
Niet minder is zij belangrijk voor de archaeologie, want uit haren 
bodem komen gedurig voorwerpen van den grijzen voortijd voor den 
dag. Doch ook de middeleeuwen zijn hier door een aantal gedenk
teekenen vertegenwoordigd. Maastricht vooral vertoont een historisch 
karakter. De bezoeker' van die stad gevoelt zich geheel naar het 
verleden teruggevoerd, wanneer hij de sèhilderachtige straten door
wandelt en de schoone kerken van St. Servaas en O. L. Vrouw 
bewondert. Ook de kerken van Odiliënberg, SUAteren en Rolduc 
zijn ware monumenten, die niet voor dergelijke kunstgewrochten in 
het buitenland behoeven onder te doen. Op het platteland treft men 
overal oude kerken en kasteelen aan, terwijl onder de bevolking nog 
vele oude gebruiken en overleveringen bewaard zijn gebleven. Dit 
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alles wekt de belangstelling op en heea eene bekoring, waaraan 
ook HABETs geen weerstand heeft geboden. Vooral toen hij zich 
als kapellaan in een eenzaam boerendorp bevond en daar ver ver
wijdCl'd was van al hetgeen zijn g~est kon voeden, vestigde hij zijne 
aandacht op het merkwaardige, dat zijne omgeving hem bood, en 
trachtte hij daarvan eene historische verklaring te geven. De kennis, 
welke daarvoor noodig was, moest hij door eigen studie verkrijgen. 
De gedrukte literatuur over de geschiedenis van Limburg was in 
zijn tijd nog niet groot. Buiten eene enkele monographie bepaalde 
zij zich hoofdzakelijk tot slechts twee maar zeer degelijke werken. 
De gewezen pensionaris van Maastricht A. L. PÉLÉRIN had reeds 
in 1803 zijne "Essais histOl'iques et critiques sur Ie département de 
la Meuse Inférieure" uitgegeven, waarin voor het eerst alle gedrukte 
bronnen der Limburgsche geschiedenis aan een streng critisch onder
zoek onderworpen waren geworden. Eerst na den dood des schrij
vers was de niet minder grondige geschiedenis van het oude hertog
dom Limburg in het licht verschenen, samengesteld door den kanonik 
S. P. ERNST, een van de bewerkers van l'Art de vérifier les dates. 
Dit uitvoerige werk heeft bovendien de verdienste, dat daarin tal 
van merkwaardige oorkonden voor het eerst zijn uitgegeven. Waar
schijnlijk heeft het bestudeeren van deze boeken, die zoowel de 
Romeinsche periode als de middeleeuwen behandelen, veel tot de 
vorming van H ABETS als oudheiil- en geschiedkundige bljgedragf'n. 
Ook is het aannemelijk, dat het voorbeeld, door een zijner bloed
verwanten, den bekenden geschiedschrijver van Aken, CHRISTIAN 
QUIX, gegeven, niet zonder invloed op hem is geweest. Deze was 
in 1773 te Hoensbroek, waaruit ook de moeder van HABETs af
komstig was, geboren. Eerst Karmeliter monnik geworden, had hij 
na de opheffing van zijn klooster zich te Aken aan het onderwijs 
gewijd en, toen hij wegens hardhoorigheid dit beroep had moeten 
opgeven, zich onafgebroken met de bewerking der geschiedenis 
van de stad Aken, de daar en in de nabijheid aanwezige kerken, 
kloosters en kasteelen en het leven van de daar te huis behoorende 
merkwaardige personen bezig gehouden. Tal van oorkonden, waar
aan hij bijna uitsluitend historische waarde toekende, zijn door hem 
bekend gemaakt en vormden den grondslag van zijne geschiedkun
kundige verhandelingen en gesohriften. Al is de nauwkeurigheid, 
waarmede hij bij de uitgave van oorkondenteksten te werk ging, 
wel eens betwist geworden, staat het buiten twijfel, dat hij de 
vroegste ontwikkeling der stad Aken tot voldoende zekerheid heeft 
gebracht. Voor ons land hebben zijne onderzoekingen ook een direct 
belang, omdat sommige plaatsen, wier geschiedenis hij geleverd heeft~ 
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thans tot de provincie Limburg behooren. HABETS kende de werken 
van zijn geleerden bloedverwant door en door en legde zich evenals 
hij op het verzamelen van bouwstoffen toe door ze in allerlei open
bare en bijzondere verzamelingen en archieven op te sporen. V ooml 
door dit zoeken naar oude geschiedbronnen en het ontdekken van 
merkwaardige oudheden heeft HABETS zijne kennis opgedaan. Om 
daarvan een nuttig gebruik te kunnen maken moest hij zich van tal 
van zaken en bijzonderheden op de hoogte stellen. Dank àan zijn 
grooten ijver en zijne taaie volharding maakte hij op het gebied der 
studie steeds grootere vorderingen. Spoedig ontwaakte nu ook bij 
hem de lust om het resultaat zijner navorschingen bekend te maken. 
Zijne eerste artikelen verschenen sedert 1856 in den Almanak voor 
het arrondissement Roermond en later ook in het tijdschrift De 
Godsdienstvriend. De meeste handelen over geestelijke instellingen 
en merkwaardige personen in het noordelijk gedeelte van Limburg. 
Afzonderlijk verscheen in 1862 eene levensschets van twee inboor
lingen dezer streek, JAN VAN WEERT en JAN VAN DER CROON, die 
in den dertigjarigen oorlog een zoo groote rol hebben gespeeld. 

Toen hij nog kapellaan te Berg-Terblijt was, kwam te Maastricht 
de Société d'archéologie dans Ie duché du Limbourg tot stand, welke 
eenige jaren later de benaming aannam van Société historique et 
al'ehéologique dans Ie duehé du Limbourg. Het doel dier vereeni
ging was: "het bevorderen der vaderlandsehe geschiedenis alsmede 
het opsporen van oudheden en overblijfsels van kunst en nijverheid 
in ons hertogdom aanwezig". De eerste algemeene vergadering werd 
op 3 Januari 1864 gehouden. HABETS, die tot vice-president gekozen 
werd, hield daarin eene rede, die vooral hierom merkwaardig is, 
omdat zij zoo duidelijk de richting van zijne studiën aanwijst. Zij 
handelt "over de oudheidkunde als hulpbron der geschiedenis van 
het vaderland in derzelver voornaamste tijdvakken". Den tijd, die 
t[)t en met de kerkhervorming loopt, verdeelt hij in vijf verschillende 
perioden, waarnaar hij de overblijfselen en gedenkstukken rang
schikt, wier bestudeering licht over de geschiedenis verspreidt. De 
beschrijving van die oudheden is voor hem eene hoofdzaak. "Zoo, 
mijne Heeren" , zegt hij, "dringt door tusschenkomst der oudheid
kunde het licht der geschiedenis· door de zwaarste nevelen van het 
verledene". Met dat inzicht is hij ook in het vervolg steeds werk
zaam geweest. Door de overblijfselen der oudheid nauwkeurig te 
beschrijven en den inhoud der geschreven gedenkstukken bekend te 
maken heeft hij voortdurend getracht de geschiedenis van Limburg 
op te helderen. 

Jaarlijks geeft het genootschap onder den titel van "Publications" 
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een boekdeel uit, waarin bijdragen en mededeelingen van de leden 
worden opgenomen. HABETs, die reeds Rpoedig voorzitter der ver
eeniging werd, was gedurende zijn verderen levensloop het hoofd 
en de ziel der redactie. Aan medewerking heeft het hem bij de 
uitgave van dat tijdschrift niet ontbroken. Talrijke artikelen werden 
hierin geleverd door de Heeren M. J. JAN SEN, notaris te Venloo, 
J. B. SIVRÉ, archivaris van het Overkwartier te Roermond, H. P. H. 
EVERSEN, archivaris van Maastricht, E. SIJANGHEN, burgemeester te 
Hoensbroek, M. A. H. WILLEMSEN, pastoor te Odilienberg, O. 
UBAGHS te Maastricht, later ook door de Heeren A. J. FLAMENT, 
J. L. MEuLLENEERs en verschillende anderen. De 29 jaargangen, 
welke dit tijdschrift reeds telt, vormen een magazijn van bewerkte 
en onbewerkte bouwstoffen voor de oudheidkunde en geschiedenis 
van Limburg. Het meest echter is door HABETS zelven bijgedragen. 
Behalve uitvoerige artikelen leverde hij ook die berichten, aankondi
gingen, nE'crologiën en andere kleine mededeelingen, welke dienen 
om aan een zoodanig orgaan de grootst mogelijke volledigheid te 
geven. Op hetgeen als vrucht van opzettelijke studie kan worden 
aangemerkt, meen ik thans de aandacht te moeten vestigen. 

De bijdragen van HAllETS kunnen in hoofdzaak onderscheiden 
worden, naarmate zij op de archaeologie en de geschiedenis van 
Limburg betrekking heLben. Over hetgeen hij in het belang van 
de voorhistorische, Romeinsche en Frankische oudheden geleverd heeft, 
hoop ik later te handelen. ThanR zullen wij de middeleeuwen en 
de latere periode beschouwen, zooals hij die in de Publications heeft 
opgehelderd. 

In dat opzicht staat de plaatselijke geschiedenis geheel op den 
voorgrond. Van meer dan eene gemeente of heerlijkheid en van 
verschillende kloosters of andere geestelijke gestichten heeft hij ge
schiedkundige plaatsbeschrijvingen gegeven. Het uitvoerigst zijn het 
vrijdorp Neeritter, Houthem-St. Gerlach en het adellijk vrouwen
stift aldaar, de stad Susteren met de St. Salvatorsabdij, de heerlijk
heden Borgharen en N uth en de proostdij van Meerssen behandeld. 
Kwam hem eene in vroegeren tijd opgestelde verhandeling van dien 
aard in handen en bevatte zij bijzonderheden, die als belangrijk 
konden worden beschouwd, dan liet hij niet na die in de Publica
tions bekend te maken. Zoo gaf hij daarin uit de Geschiedkundige 
aanmerkingen van de Lenarts nopens de opkomst en den voortgang 
der stad Maastricht en eene Latijnsche verhandeling over den oor
sprong en de rechten der Rijksabdij van Thorn. Nog grootere 
waarde hechtte hij aan gelijktijdige kronieken en dagverhalen) wan
neer zij vermeldden, wat in een gedeelte van het Limburgsche 
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gebied of binnen de muren van eene kloosterstichting was voorgo
vallen. Aan den tekst, waarvan hij eene uitgave bezorgde, liet hij 
dan eene inleiding voorafgaan, waarin hij omtrent het handschrift 
en den schrijver de noodige bijzonderheden mededeelde. Het eerst 
zag het licht eene kroniek van Maastricht en omstreken, samenge
steld door een persoon, die sedert 1480 het voorgevallene had bijge
woond. Later volgde eene belangrijke kroniek van de landen van 
Overmaas, in de XVle eeuw door een ingezetene van Beek nabij 
Maastricht geschreven. Merkwaardig is ook een gelijktijdig verhaal 
van de beroerten te Maastricht in 1566 en 1567. Van het laatst 
der vorige eeuw zijn de historische aanteekeningen, die door bewo
ners van Roermond en Weert zijn te boek gesteld, terwijl eenige 
korte kronieken van de kloosters van St. Agnes te Maeseyck en 
Transcedron te Venloo ons naar een veel vroeger tijdperk terug
voeren. 

Bij voorkeur behandelde hij echter een bijzonder onderwerp, dat 
voor de geschiedenis van de eene of andere plaats belangrijk was. 
Naar gelang van de bronnen, die hem ten dienste stonden, wijdde 
hij daaraan eene opzettelijke studie of bepaalde hij zich tot eenige 
mededeelingen. Soms ook trad voor eene verhandeling de tekst van 
eenige merkwaardige documenten in de plaats. Onder hetgeen hij 
op die wijze bekend maakte heeft slechts weinig op de politieke 
geschiedenis betrekking. Liever bewoog hij zich op kerkhistorisch 
terrein. Eene belangrijke studie is zijne geschiedenis van de Weder
doopers te Maastricht onder Karel V, gevolgd door aanteekeningen 
over de Hervorming te Susteren en nog later door eenige bescheiden 
over die te Weert. Meerdere necrologia en andere gedenkschriften 
van dien aard zijn in zyne kloosterbescbrijvingen opgenomen. Boven
dien drukte hij afzonderlijk af het memorieboek van het Hieronymus- . 
convent te Roermond. Ook dient hier van de levensschetsen van 
merkwaardige geestelyken melding te worden gemaakt, zooals die 
van den bekenden medestichter van de Acta Sanctorum GODFRlED 
HENSCHENIUS. Ofschoon HABETS van de vroegere rechtstoestanden 
ge ene opzettelijke studie heeft gemaakt, stelde hij daarin het grootste 
belang en heeft hij een aantaL vroeger geheel onbekende rechtsbron
nen opgespoord. De merkwaardigste zijn de oude landrech'ten van 
Thorn, die hij met den Heer SrvRÉ heeft uitgegeven. Een open oog 
had hy voor al hetgeen de vroegere levenswijze, volksbegrippen en 
maatschappelijke betrekkingen kon ophelderen. Zijne aandacht vestigde 
zich dientengevolge op de heksenprocessen in het land van Valken
burg, waaromtrent hij meerdere bijzonderheden heeft medegedeeld, 
Aangaande de beruchte rooversbende in het Staatsche land van 
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Overmaas, als de Bokkenrijders bekend, heeft hij een aantal amb
telijke en andere bescheiden in het licht gegeven. Voor de kennis 
der vroegere samenleving is vooral ééne verhandeling merkwaardig. 
In September 1848 had hij uit den mond van zijn grootvader van 
moederszijde allerlei bijzonderheden opgeteekend over de toestanden, 
levenswijze en gebruiken in het dorp Oirsbeek vóór de Fransche 
overheersching. Die aanteekeningen werden later door hem omge· 
werkt tot een belangwekkend artikel, getiteld: "Een V alkenburgsch 
dorp in 1789", dat in de Publications juist honderd jaren later 
verscheen. Ook zijne voorliefde voor de kerkelijke kunst leidde 
hem er toe merkwaardige gebouwen en voorwerpen ter sprake te 
brengen. Met een enkel woord behandelde hij de belangrijke vraag, 
wanneer de gebakken steen als bouwstof in het zuiden van Limburg 
is ingevoerd. Liep een monument gevaar gesloopt of bedorven te 
worden of voorzag hij, dat kunstvoorwerpen naar het buitenland 
zouden verhuizen, dan liet hij steeds zijne waarschuwende stem 
hooren. Was het kwaad al geschied, dan sprak hij zonder aanzien 
des persoons krachtig zijne afkeuring uit. In de Publications werd 
onder eene vaste rubriek: Wandalisme, van die feiten melding 
gemaakt. 

Zooals opgemerkt is, zijn de bijdragen van HABETs vooral voor 
de geschiedenis van enkele plaatsen van belang. Toch heeft hij 
ook eenige onderwerpen van meer algemeenen aard behandeld of 
toestanden, verschijnselen en bijzonderheden, die zich overal voor
deden, in een overzicht samengevat. Ook hierin heerscht eene rijke 
verscheidenheid. Immers die artikelen handelen over de stadhouders 
van Limburg en Gelderland, de vroegere wetgeving over den bur
gerlijken stand in verband met de oude kerkregisters, den wijnbouw 
in Nederlandsch en Belgisch Limburg, de klokken en klokin
schriften in het bisdom Roermond en eenige andere onderwerpen. 
Buiten de Publications heeft hij twee geschriften van zulk eene 
algemeene strekking in het licht gegeven. Onder den titel van 
"Limburgsche wijsdommen, dorpscostumen en gewoonten" werd in 
1891 eene volledige verzameling van de bank-, laat· en boschrechten 
in .de werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het 
oude vaderlandsche recht opgenomen. Vroeger bewerkte hij in 1881 
een overzicht van "De studiebeurzen in N ederlandsch Limburg". 
Dit werkje, in den vorm van een handboek ingericht, heeft bij eene 
historische ook eene practische waarde, daar vele van die stichtingen 
thans nog bestaan. 

Dank aan de samenwerking van de Heeren FRANQUINET, SIVRÉ 
en JANSEN was in 1879 De Maasgouw ontstaan, een periodiek ge-
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schrift, waarin kleineremededeelingen op het gebied van Limburgsche 
geschiedenis, taal- en letterkunde werden opgenomen. Toen dit 
blad in 1882 ook een orgaan van de Limburgsche Société geworden 
was, werd HABETS' lid van de redactie en leverde hij daarin ook 
een aantal bijdragen. Het is ondoenlijk hiervan een overzicht te 
geven. Al bet merkwaardige, dat hem" onder de oogen kwam en 
minder geschikt was voor eene uitgewerkte verhandeling, vond hier 
zijne plaats. 

Tot nog toe was het opsporen van Limburgsche geschiedbronnen 
hem slechts in zoo ver mogelijk geweeat, als zijne geestelijke bedie
ning hem hiervoor tijd had gelaten. Sedert korten tijd echter zag 
bij zich daartoe in eene veel betere gelegenheid geplaatst. Daar de 
archivaris van de provincie Limburg Mr. G. L. D. FRANQUINE'f 
zich een anderen werkkring had uitgekozen, was er in zUne betrek
king eene vacature ontstaan. Naar een opvolger behoefde men niet 
te zoeken, toen het bleek dat HABETs zich beschikbaar stelde. ~ie

mand toch kon betere aanspraken doen gelden dan de grondigste 
kenner van Limburg's verleden, die jaren lang het genootschap be
zield had, waarvan de historische studie in dat gewest was uitgegaan. 
Door zijne benoeming bij Kon. besluit van 7 Oct. 1881 werd het 
Limburgsche archief tevens onder Rijksbeheer gebracht. Die instel
ling wachtte nog op eene behoorlijke organisatie, want, hoewel zijn 
voorganger reeds sedert 1866 nuttig werkzaam was geweest en de 
hem toevertrouwde oorkonden door menige uitgave bruikbaar had ge
maakt, verkeerde het depot nog in een ongeregeld en toestand. Hoofd
zakelijk was dit aan de gebrekkige lokaliteit toe te schrijven. Hierin 
werd echter spoedig door de Regeering voorzien. Reeds in 1879 had 
men een begin gemaakt met de verbouwing van de Minderbroeders
kerk te Maastricht. Toen dit werk naar het ontwerp van Dr. P. J. H. 
CUYPERS, ongeveer gelijktijdig met de benoeming van HABETs, gereed 
gekomen was, werd dit gebouw tot berging van het archief bestemd. 
Uit de vroegere bewaarplaats, een huis in de Linkuienstraat, bracht 
hij eerst het oudste en kostbaarste gedeelte over, bestaande uit de 
bescheiden van de opgeheven kapittels, abdijen en kloosters. Later, 
in 1883 voegde hij daaraan toe het archief van het Departement 
van de Nedermaas van 1794-1815, waarna spoedig ook de rech
terlijke archieven volgden. Daar ook het- archief en de bibliotheek 
van Maastricht in een der zijpanden werden geplaatst, alwaar zij 
onder het beheer van den archivaris en bibliothecaris der gemeente 
staan, vereenigt het gebouw in zich tal van merkwaardige beschei
den en verzamelingen. Met het ordenen en regelen dier collecties 
hield HABETS zich onafgebroken bezig. Ieder, die bekend is met 
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den aard van zulk werk, d~.t geheel voorbereidend is en waarvan 
de buitenwereld weinig bemerkt, weet, hoe ondankbaar dit is en 
welke bezwaren daarbij zijn te overwinnen. Terwijl hij op die wijze 
zijne zorg aan het geheele depot besteedde, legde hij zich bovendien 
op de definitieve ordening van enkele verzamelingen toe. Daartoe be
hoorden de registers en andere bescheiden betreffende de Valken
kenburgsche leenen. Reeds in 1851 was hij in het bezit gekomen 
van een uitvoerig repertorium en een aantal stukken, afkomstig van 
den griffier van het leenhof, zijn bloedverwant WIJNAND HABETS. 
Na zijne benoeming had hij die bescheiden aan het archief geschon
ken en in dat depOt alles, wat omtrent dit onderwerp te vinden 
was, tot een geheel vereenigd. In plaats van eeu uitvoerig reper
torium te bewerken, stelde hij een geschiedkundig overzicht samen, 
waarin de lotgevallen van de voornaamste leenen nauwkeurig be
schreven worden en tevens het onderwerp in het algemeen behan
deld wordt. De hoofdinhoud van de meeste registers en stukken 
wordt hierin weêrgegeven, zoodat deze verhandeling in zekeren zin 
kan dienen als een index op de geheele verzameling. De vrucht 
van deze grondige studie is onder den titel van "De Leenen van 
Valkenburg" in de Publications van 1884 en 1885 in het licht 
gegeven. Op eene geheel andere wijze is hij te werk gegaan bij 
eene veel belangrijker verzameling. Een hoofdsieraad van het Lim
burgsche depot is het archief van het kapittel der Rijksabdij van 
Thorn. Het was het plan van HABETS den inhoud van deze col
lectie in drie deelen bekend te maken. Alleen de uitgave van het 
eerste heeft hij mogen beleven. Door afdruk. en regest zijn hierin 
de charters medegedeeld, waarvan de oudste tot de tiende eeuw 
opklimmen. Tot deze behoort ook eene copie van den stichtings
brief van 992, wiens echtheid zoozeer betwist is geworden. Dit 
onderwerp is door HABETS in 1885 in onze A.kademie en vervolgens 
in de inleiding van gemelde uitgave uitvoerig besproken. Hij hield 
het stuk zelf voor echt, maar meende, dat het aan het slot bijvoeg
sels 'Uit lateren tijd heeft bekomen. Ook na hetgeen ons medelid 
Dr. BLOK tegen die meening heeft aangevoerd, is over deze zaak 
nog niet het laatste woord gesproken. 

Daar de geschriften van HABETs even veelsoortig als talrijk zijn, 
is het niet gemakkelijk ze onder eenige algemeene gezichtspunten 
te brengen. Ik zag mij dus genoodzaakt de voornaamste dezer af
zonderlijk te vermelden. Gelukkig behoef ik mij niet tot die opsom
ming te bepalen. HAHETs heeft meer gedaan dan de geschiedenis 
van Limburg door enkele verhandelingen en losse bijdragen op te 
helderen. Ook aan een geschiedkundig werk van grooteren omvang 
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heeft hij zijne krachten beproefd en hij had het voorrecht dit nog 
voor het einde zijns levens in hoofdzaak te voltooien. Ik bedoel 
zijne geschiedenis van het bisdom Roermond, een uitvoerig en be
langrijk werk, waardoor hij zijn naam als geschiedschrijver van 
Limburg vooral gevestigd heeft. Het is hier de plaats deze vrucht 
van langdurige bronnenstudie opzettelijk te bespreken. 

Na de invoering der nieuwe bisschoppelijke hierarchie is onder 
onze katholieke landgenooten eene groote belangstelling in de geschie
denis hunner kerk ontwaakt. Op aansporing van de kerkelijke 
overheid heeft men in de verschillende bisdommen de handen aan 
het werk geslagen. In het noorden achtte men den tijd nog niet 
gekomen om eene eigenlijke beschrijving dier geschiedenis te geven. 
W ijselijk bepaalde men er zich toe in het Archief voor de geschie
denis van het aartsbisdom Utrecht en in de Bijdragen tot de ge
schiedenis van het bisdom Haarlem eene reeks van documenten en 
monographiën te plaatsen, welke mettertijd tot bouwstoffen voor 
zulk eene beschrijving zullen kunnen dienen. Daar in het zuiden 
de lotgevallen der R. C. kerk na de Hervorming veel gemakkelijker 
waren na te gaan, was men van oordeel, dat daar reeds met het 
samenstellen eener geschiedenis een begin kon worden gemaakt. 
Dientengevolge hebben daar ongeveer gelijktijdig twee kerkelijke ge
schiedenissen het licht gezien, de eene van het bisdom 's Hertogen
bosch van L. H. C. SCHUTJENS, de andere van dat van Breda van 
J. B. KRÜGER. Ook eene geschiedenis van het bisdom Roermond 
mocht niet ontbreken. De bewerking daarvan werd door den kerk· 
voogd dier diocese aan IlABETS, toen nog kapellaan te Berg-Terblijt, 
opgedragen. 

Het in 1853 opgerichte bisdom Roermond komt, wat zijn omvang 
betreft, met de provincie Limburg overeen. Zijn gebied was vroeger 
tusschen meerdere diocesen verdeeld. Oorspronkelijk behoorde het 
grootendeels onder het bisdom Luik en voor een kleiner gedeelte 
onder het aartsbisdom Keulen. Bij de invoering der nieuwe bis· 
dommen in 1561 werd uit gedeelten van de diocesen Luik en Keu
len het oude bisdom Roermond gevormd, dat in 1801 weder ver
brokkeld werd. Gedurende dat tijdperk behoorde de provincie Limburg 
grootendeels tot het oude bisdom Roermond, voor een kleiner ge
deelte tot de diocese Luik en voor een zeer gering deel tot de 
diocese Keulen. De geschiedschrijver van het tegenwoordige bisdom 
Roermond had dus eerst de diocesen Luik en Keulen te behandelen 
en vervolgens zijne aandacht te wijden aan het oude bisdom Roermond. 
Naar dit plan is HA.BETS te werk gegaan. 

Het eerste deel zag in 1875 het licht en vangt aan met een 
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overzicht van den staatkundigen toestand van de landstreek, wier 
kerkelijke geschiedenis beschreven moest worden. Na de vroegste 
inrichting geschetst te hebben verplaatst de schrijver ons naar die 
latere periode, waarin het Duitsche rijk zich nagenoeg in een 
samenstel van onafhankelijke staatjes had opgelost. Het noorden 
der tegenwooràige provincie Limburg werd grootendeels door het 
Overkwartier van het Geldersche hertogdom ingenomen. Zuidelijk 
sloot zich hierbij een gebied aan, dat aan den Hertog van Gulik 
toekwam. De drie landen van Overmaas: Valkenburg, Daalhem en 
's Hertogenrade waren in het bezit van den Hertog van Brabant, 
die met den Vorst-bisschop van Luik ieder voor de helft het gezag 
had over stad en land van Maastricht. De overige deelen der pro
vincie behoorden aan gemelden bisschop en den Hertog van Kleef 
of maakten zelfstandige heerlijkheden uit, die onmiddelijk onder het 
Duitsche Rijk stonden. Daar dit grondgebied in kerkelijken zin 
bijna geheel onder het bisdom Luik ressorteerde, wordt op die diocese 
het eerst de aandacht gevestigd. Natuurlijk moest hierbij de invoe
ring van het christendom worden behandeld, daar het ontstaan van 
het bisdom hil:lraan te danken was. Dit is een uitf'rst moeilijk onder
werp, daar waarheid en legende zoo dooreengeweven zijn. HABETs 
heeft te midden van de uiteenloopende richtingen geene partij ge
kozen. Zooals wijlen ons medelid de Heer BORRET terecht heeft 
opgemerkt, helt hij evenwel meer over tot de traditioneele dan de 
historische school. Zoo doet hij de bisschoppen in deze streek tot 
een zeer vroeg tijdstip opklimmen. Het staat vast, dat Tongeren 
de oudste zetel was van deze bisschoppen, die zich op het einde der 
vierde eeuw naar Maastricht verplaatsten. Eerst in 721 werd Luik 
de hoofdplaats van het bisdom, dat door de wording van het Dom
kapittel eene vaste organisatie bekwam. 

Het is vooral die inrichting der diocese, welke uitvoerig beschre
ven wordt. Natuurlijk vormt het gezag des Bisschops hierbg het 
uitgangspunt. Werd die prelaat oorspronkelijk door clerus et populus 
gekozen, later geschiedde dit door het Domkapittel, hetwelk echter 
geheel onder den invloed stond van den Keizer en de naburige 
vorsten. Ook in de wijze, waarop de Bisschop in zijne: waardigheid 
bevestigd werd, kwam verandering, daar de Paus zich het recht tot 
die handeling voorbehield, nadat het vroeger door den Aartsbisschop 
van Keulen was bezeten. Op de uiteenzetting van de bevoegdheden, 
die aan den Bisschop toekwamen, volgt eene volledige lijst der 
Luiksche kerkvoogden, die echter meer is dan een dorre bisschoppen
cataloog, daar zij tot een reeks van beknopte levensberichten is uit
gewerkt. Terecht il;,l hierin meer op hun geestelijk dan hun wereld-
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lijk gezag nadruk gelegd, zoodat men bekend wordt met hetgeen zij 
tot regeling van de kerkelijke aangelegenheden hunner diocese ver
richt hebben. 

Uitvoerig behandelt de schrijver de bevoegdheden van de prelaten, 
die als medehelpers of plaatsvervangers den Bisschop in het alge
meen bestuur van het bisdom ter zijde stonden. Met behulp van 
de oude charters tracht hij zooveel mogelijk het tijdstip te bepalen, 
waarop de bedieningen dier wij- en koorbisschoppen, van den vicaris
generaal en van den bisschoppelijken officiaal zijn ingevoerd. Daarna 
gaat hij tot de plaatselijke indeeling der diocese over. Het eerst 
vestigt hij de aandacht op de acht archidiakonaten, waarin het bis
dom was verdeeld. Twee dezer, die van Kempenland en Hespen
gouw, strekten zich over het Limburgsche gebied uit. Groot was 
het gezag en uitgestrekt de rechtsmacht der archidiakens, die alle 
uit het Domkapittel werden gekozen. Eigenaardig was de positie 
der hun onderhoorige landdekens, daar deze door de pastoors, die 
hen moesten gehoorzamen, werden gekozen, zoodat zij meer als ver
tegenwoordigers der laatsten dan als lasthebbers van hunne gebieders 
optraden. In de kerkelijke hierarchie was het dekanaat de schakel, 
welke de parochiën tot eene hoogere eenheid verbond, evenals een 
archidiakonaat uit meerdere dekanaten was samengesteld. De inrich
ting van zulk eene parochie wordt vooral met eene groote kennis 
van zaken in het licht gesteld. Belangrijk is hetgeen hier over het 
pastoorsambt, de begeving daarvan, de verplichtingen daaruit voort
vloeiende en de daaraan verbonden inkomsten en tienden wordt 
medegedeeld. V ooral komt de oudheidkundige kennis des schrijvers 
uit, waar hij ons over het kerkgebouwen zijne uitrusting onderhoudt. 
Veel eigenaardigs was hierbij op te merken. Zoo z!jn de Limburg
sche kerken vooral om de bij hare constructie aangewende bouw
stoffen merkwaardig. Bij deze historische beschouwingen sluit zich 
een uitvoerig statistisch overzicht aan van de dekanaten en kerspelen 
van het bisdom Luik, voor zoover zij op Limburgsch gebied gelegen 
waren. 

Waar de auteur de inrichting van het Luiksche bisdom beschrijft, 
verzuimt hij niet van de kerkelijke wetgeving melding te maken. 
Deze is juist voor deze diocese bijzonder volledig en merkwaardig. 
In ieder dekanaat hield de deken, in ieder archidia'konaat de archi
diaken met zijne onderhoorige geestelijkheid op vaste tijden eene 
synode, waarin statuten werden vastgesteld. Hetzelfde had plaats 
in de synoden, die door den Bisschop voor de geheele diocese wer
den te zamen geroepen. De in de bisschoppelijke synode van 1288 
aangenomen statuten zijn een geheel eenig verschijnsel op het gebied 
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der kerkelijke wetgeving in deze gewesten. Deze bepalingen vormen 
een volledig wetboek, dat aangelegenheden van den meest verschil
lenden aard regelt en ons een duidelijk denkbeeld geeft van de 
kerkelijke toestanden in het uitgestrekte bisdom, Slechts weinig door 
latere verordeningen gewijzigd, hebben zij tot lang na het concilie 
van Trente hare kracht behouden. Het zijn juist de voorschriften 
dier algemeene en plaatselijke statuten, welke aan HABETs de belang
rijkste bouwstoffen voor zijn werk hebben geleverd. 

Met bijzondere voorliefde wordt het onderwijs behandeld. Het 
eigenlijke volksonderwijs hing gedurende de midden eeuwen ten nauwste 
samen met de kerk. Waar parochiën ontstonden, werden er gelijk
tijdig scholen in het leven geroepen. Lang bleef het Latijn de taal, 
die onder de geleerden en in de school gebruikelijk was, maar bij 
het onderwijs van min gevorderden kwam de volkstaal te pas. Deze, 
door HABETS het Maaslandsch genoemd, kwam vooral in de XlIIe 
eeuw tot ontwikkeling en verdrong in de volgende eeuw het Latijn 
uit de gerechtshoven en kanselarijen. Ook bekwam zij eene eigene 
literatuur. De uitvinding der boekdrukkunst heeft vooral den bloei 
der volksschool bevorderd, daar zij de verspreiding van leerboeken 
in de volkstaal in de hand werkte. 

Van de leermethode bij het hooger onderwijs wordt een duidelijk 
overzicht gegeven met behulp van een catalogus uit de XlIIe eeuw 
van de boekerij der abdij Kloosterrade, daar men hieruit leert, welke 
geschriften hierbij werden aangewend. De Luiksche Domschool steeg 
vooral in de X e eeuw tot hoogen bloei, maar werd later in de 
XIle eeuw overvleugeld door de universiteiten, zoodat zij langzamer
hand eene gewone Latijnsche school werd. Belangrijk waren ook 
de kapittcl- en kloosterscholen, zooals die te Maastricht, Sittard en 
Thorn, terwijl ook in deze streken de Broeders des gemeenen levens 
voor het onderwijs nuttig hebben gewerkt. Verlangde men in den 
geestelijken stand te treden, dan begaf men zich na een college of 
kapittelschool bezocht te hebben naar eene hoogeschool. De bewo
ners van het Overkwartier trokken naar Keulen, die van de landen 
van Overmaas bij voorkeur naar Leuven. Dit bleef in gebruik, tot 
dat er overeenkomstig de bepalingen van het concilie van Trente een 
seminarie voor het Luiksche bisdom gesticht werd, dat vervolgens 
gesplitst werd in het groot seminarie te Luik en een kleiner te 
St. Truyden, welke beide inrichtingen tijdens de Fransche overheer
sching te niet zijn gegaan. 

Aan deze geschiedenis van het bisdom Luik heeft de auteur eene 
dergelijke doch veel beknopter schets van het aartsbisdom Keulen 
toegevoegd. Om tweeërlei reden had hij hierop de aandacht te 
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vestigen. Niet alleen ressorteerde een klein gedeelte van het Lim
burgsche gebied direct onder den Keulschen kerkvoogd, maar boven
dien was deze de metropoliet van den bisschop van Luik. Vandaar 
dat de betrekkingen tusschen Luik en Keulen nader in het licht 
moesten worden gesteld. De hoofdinhoud van dit aanha.ngsel bestaat 
uit eene korte levensschets der Keulsche aartsbisschoppen en uit 
een statistisch overzicht van de Limburgsche parochiën, die tot 
het archidiakonaat Xanten van de Keulsche diocese hebben be
hoord. 

Nadat HABETs dit eerste gedeelte van zijn historischen arbeid vol
tooid had, verliepen er véle jaren, voordat hij het tweede in het 
licht kon geven, dat uit de beschrijving van het oude bisdom Roer
mond moest bestaan. De reden hiervan was, dat alvorens het 
archief van dat bisdom, hetwelk hem de noodige bouwstoffen moest 
verschaffen, bewerkt moest worden. Immers hij meende niet met 
eene omwerking van de Historia ecclesiastica ducatus Geldriae van 
KNIPPENBERGH te kunnen volstaan. Dit werk was niet alleen voor 
aanvulling vatbaar, maar loopt ook met het daarop verschenen ver
volg niet verder dan het jaar 1725. De geschiedenis van het bis
dom moest uit het archief van het laatste geheel op nieuw geschreven 
worden. Wel was die verzameling in 1665 door brand te niet ge
gaan, maar sedert dat jaar vrij volledig bewaard gebleven. Zij 
moest nog geheel worden geordend en hiermede heeft hij zich 
sedert 1886 geregeld bezig gehouden, zoodat hij eerst later het resul
taat van zijn onderzoek bekend heeft kunnen maken. Dit is geschied 
in twee deelen, die hij in 1890 en 1892 aan het eerste heeft toe
gevoegd. 

Ook aan de beschrijving van dit bisdom doet de auteur eene 
breedvoerige inleiding voorafgaan. Het eerst wordt de ontwikkeling 
van de kerkhervorming in deze landstreek historisch geschetst. 
HABETS plaatst zich hierbij op het katholiek standpunt en meent het 
spoedige veld winnen van eene nieuwe godsdienstige overtuiging, 
vooral uit sociale toestanden te moeten verklaren. Volgens hem 
uitte zich die leer in het Anabaptisme en zijn de denkbeelden van 
Luther en Calvijn hier op een zeer laat tijdstip doorgedrongen. Met 
gebruikmaking van zijne vroeger in de Publications verschenen studie 
verhaalt hij, hoe te Maastricht eene gemeente der Wederdoopers ont
stond en deze in 1534 door toepassing van de keizerlijke placcaten 
weder werd uitgeroeid. Vervolgens toont hij aan, hoe de voorstan
ders der nieuwe begrippen op godsdienstig gebied hnn toevlucht 
namen naar het land van Gulik, alwaar men hunne prediking kwam 
aanhooren en vanwaar zij zich heimelijk naar de aangrenzende plaat-
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sen begaven óm zich daar met hunne geloofsgenooten in betrekking 
te stellen. 

Na dit overzicht, dat tal van merkwaardige bijzonderheden bevat, 
wordt van de invoering der nieuwe bisdommen eene beschrijving 
gegeven. Een dezer was het bisdom Roermond, dat met de diocesen 
Antwerpen, 's Hertogenbosch, Gent, Brugge en Yperen onder het 
aartsbisdom Mechelen behoorde. Zijne grenzen waren bij pauselijke 
breve van 7 Augustus 1561 omschreven. Volgens die regeling strekte 
het zich ook uit over landen, die niet het gezag van koning Philips 
erkenden. Daar de vorsten en heeren, welke daarvan in het bezit 
waren, niet onder een door den Koning aangestelden bisschop ver
kozen te staan, kromp het gebied der nieuwe diocese aanmerkelijk 
in. In hoofdzaak bestond het uit het zuidoostelijk gedeelte van het 
Kwartier van Nijmegen en uit het Geldersche Overkwartier met het 
daartusschen gelegen land van Cuyk. Vormde dit alles een aan
eengesloten geheel, zoo lag dit weder volkomen afgezonderd van het 
land van Valkenburg, bet eenige van de drie landen van Overmaas, 
dat aan de hoede van den bisschop van Roermond was toevertrouwd. 

Van de gebeurtenissen op staatkundig en godsdienstig gebied, die 
in het bisdom Roermond tot het einde der vorige eeuw zijn voor
gevallen, geeft HABETS voor ieder onderdeel der diocese een uitvoe
rig overzicht. Ik zal hieruit alleen het een en ander overnemen, 
dat op het Geldersche Overkwartier en het land van Valkenburg 
betrekking heeft. De feiten geef ik weêr, zooals hij ze mededeelt, 
hoewel ik ze eenigszins anders beoordeel. 

In het Overkwartier ondervond de invoering der nieuwe bisschop
pelijke hierarchie de grootste tegenwerking, daar zij strijdig geacht 
werd met de rechten des lands. De benoemde bisschop, WILHEL

MUS LINDANUS, werd jaren lang verhinderd zich in het bezit van 
zijn zetel te stellen. Niet het minst ging dat verzet uit van de 
stad Roermond, wier bestuur geheel in handen van de Hervormden 
was. Eerst na den beeldenstorm en de maatregelen, daartegen door 
den Raad van Beroerten genomen, kwam er een geheele ommekeer 
tot stand, zoodat LINDANUS in 1569 in de stad zijne intrede kon 
doen en eindelijk zijne functies aanvaarden. Uitvoerig beschrijft 
HABETS de verovering van Roermond in 1572 door Willem den 
Zwijger. Op het voetspoor van andere katholieke schrijvers stelt hij 
hem aansprakelijk voor het bloedbad, dat daar door zijne muitzieke 
en slecht betaalde soldaten onder de kloostergeestelijkheid werd aan
gericht. LINDANUS, die uit de stad gevlucht was, keerde eerst terug, 
toen na den val van Bergen in Henegouwen het Overkwartier weder 
door de troepen van Oranje ontruimd was. rrijdens het sluiten va 

Jaarboek 181H. 3 
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de Unie van Utrecht hield het Overkwartier zich aan de Spaansche 
zijde behalve Venloo, dat in 1586 door P AR~IA weder daarmede 
vereenigd werd. Roermond werd in 1632 door Frederik Hendrik 
veroverd, maar ging in 1637 weder verloren. In het vervolg deelde 
het Kwartier in het lot der Spaansche Nederlanden. Gedurende 
den Spaanschen successie-oorlog werd het door de Geallieerden ver
overd en bij het Barrière-tractaat van 1715 tusschen drie mogend
heden verdeeld, zoodat Roermond aan Oostenrijk, Gelder aan Pruissen 
en Venloo aan de Vereenigde Nederlanden kwam. Bovendien ge
raakte ERKELEN S in het bezit van den Keurvorst VAN DEN P ALTZ als 
Hertog van Gulik. De bisschop van Roermond behield zijne rechten 
binnen dit verbrokkelde gebied, maar het lag in den aard der zaak, 
dat zijne verhouding tot ~et wereldlijk gezag in ieder gedeelte zeer 
verschillend was. Aan de ingezetenen van het Staatsche gedeelte van 
het Overkwartier, die bijna zonder uitzondering katholiek waren, was 
het behoud hunner rechten op godsdienstig gebied verzekerd gewor
den. Gedurig echter ontstonden er botsingen tusschen den Bisschop 
en de Generaliteits-ambtenaren. De schuld hiervan wordt door onzen 
auteur gewoonlijk aan de laatsten geweten. Evenwel zal men, ook 
zoo dit wordt toegegeven, moeten erkennen, dat de Katholieken 
nergens in de Generaliteitslanden eene zoo groote vrijheid genoten 
hebben als juist in het Staatsche gedeelte van het Overkwartier. 

Zooals opgemerkt is, behoorde van de drie landen van Overmaas, 
Valkenburg, Daalhem en 's Hertogenrade, alleen hct eerste tot het 
bisdom Roermond. De Hervorming had in die landstreek niet veel 
wortel geschoten, zoodat de bevolking grootendeels katholiek bleef. 
Deze had in den tachtigjarigen oorlog veel te lijden, daar dit land 
bij afwisseling in handen van Spanje en de Staatsgezinden geraakte. 
Ten slotte kwam het in 1644 voor goed in de macht der laatsten. 
Daar bij de Munstersche vrede bepaald was, dat de landen van 
Overmaas in het bezit zouden blijven van hem, die ze tijdens het 
verdrag in handen had, scheen hieruit te moeten volgen, dat de 
Republiek daarop uitsluitend recht had. Dit werd echter door 
Spanje betwist, omdat de stad Limburg, waaronder die landen 
ressorteerden, in zijne macht was. Vit geschil werd eerst beslist 
bij het tractaat van partagie van 1661, waarbij de landen onder 
beide mogendheden verdeeld werden. Sedert dat tijdstip behoorde 
het land van Valkenburg deels onder onzen staat en voor een ge
deelte ook onder Spanje en later onder Oostenrijk. Tot aan de 
verdeeling had op godsdienstig gebied de grootste verwarring ge
heerscht, maar nu werd dit onderwerp nauwkeurig door de Staten 
Generaal geregeld. Het valt niet te ontkennen, dat hierbij met ge-
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strengheid is te werk gegaan. Krachtens de toen ingevoerde regle
menten moesten de katholieke geestelijken het land ruimen, opdat 
de hervormde predikanten en schoolmeesters van woning en onder
houd zouden kunnen worden voorzien. Alleen Hervormden en slechts 
bij uitzondering goed gezinde Katholieken zouden politieke ambten 
mogen bekleeden. Roomsche geestelijken mochten geene huwelijken 
inzegenen en deze laatsten behoorden voor de hervormde kerkbe
sturen of de plaatselijke gerechten te worden aangegaan. Hervormde 
schoolmeesters zouden de jeugd in de gereformeerde religie opleiden. 
Waren al deze bepalingen naar de letter toegepast, dan zou het 
Valkenburgsche gebied van een katholiek spoedig een protestantsch 
gewest geworden zijn. Het kostte echter aan de ingezetenen weinig 
moeite de meeste dezer bepalingen te ontduiken en hun toevlucht te 
nemen tot de uitgeweken geestelijken, die zich aan de grenzen had
den gevestigd. Gelukkig echter duurde die toestand slechts weinige 
jaren. Bij den inval der Franschen in 1672 werd de R. C. Kerk 
hersteld, zoodat de Katholieken nu weder boven de Hervormden he
voorrecht werden. Aan de laatsten werden echter nog zekere rech
ten gelaten, hetgeen op de onderlinge verhouding een niet ongun
stigen invloed zal hebben uitgeoefend. Toen na den vrede van 
Nijmegen van 1678 het land onder het gezag van de Staten Gene
raal terugkeerde, traden de reglementen wel weder in werking maar 
werden zij in het vervolg veel gematigder toegepast. De Roomsche 
geestelijken werden geduld. Zelfs werden in 1680 aan de Katho
lieken hunne kerken teruggegeven onder voorwaarde, dat ook de 
Hervormden daarin hun godsdienst zouden mogen uitoefenen. Dit 
zoogenaamde simuItaneum bleef ook later in zwang. In den loop 
van de XVIIle eeuw, toen er op godsdienstig gebied een meer vrij
zinnige geest heerschte, begon men de geloofsrichting van anders
denkenden steeds meer en meer te ontzien. Een overtuigend bewijs 
hiervan levert ons o. a. de publicatie, door de Staten Generaal op 
27 November 1787 voor de Generaliteitslanden uitgevaardigd. Eenige 
pastoors in de Meierij hadden de bevolking tegen den Erfstadhouder 
opgestookt door te beweren, dat hij op de godsdienstvrijheid .der 
Katholieken inbreuk wenschte te maken. De Staten Generaal ver
zekerden toen, dat zij zoo min als Z. H. van plan waren hen in 
hunne vrijheid van godsdienstoefening te verkorten, "waarvan zij tot 
hier toe uit kragte onzer successive resolutiën en concessiën hebben 
gejouisseert en die zij ook tegenwoordig genieten". Hoewel die vrij
heid nog veel verschilde van het begrip, dat wij ons daarvan vormen, 
is het buiten twijfel, dat er toen reeds in godsdienstige verdraag
zaamheid groote vorderingen waren gemaakt. 

3* 
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N a de uitwendige geschiedenis van het bisdom behandeld te heb
ben geeft HABETs van zijne inrichting eene Zeer nauwkeurige be
schrijving. Het zou mij te ver leiden die in al hare bijzonderheden 
mede te deelen. In hoofdzaa.k is hij hierbij op dezelfde wijze als 
bij het bisdom Luik te werk gegaan. Bij veel overeenkomst tusschen 
beide instellingen is er menig punt van verschil waar te nemen. De 
bisschop van Roermond onderscheidde zich van dien van IJuik vooral 
hierin, dat hem geen wereldlijk gezag toekwam en hij zich in per
soon veel meer met de zorg voor de geestelijke belangen zijner onder
hoorigen bezig hield. Zijne bevoegdheden hadden tengevolge van de 
bepalingen van het concilie van Trente belangrijke wijzingen onder
gaan, terwijl de kerkelijke inrichting nu veel meer met die van 
andere bisdommen op eene leest was geschoeid. Door den Koning 
van Spanje en later door den Keizer benoemd, stond hij in eene 
nauwe betrekking tot dien vorst, welke hem den noodigen steun 
verleende. De kerkelijke aangelegenheden 'Van het bisdom werden 
nu beheerscht, brhalve door het kanonieke recht, de overgebleven 
costumen en usantien van de Luiksche diocese en de verordeningen 
en voorschriften der provinciale conciliën van .Mechelen, door de 
bepalingen binnen het bisdom zelf vastgesteld in den vorm van 
synodale statuten, verordeningen der landdekenen en bisschoppelijke 
mandementen. Van deze rijke bronnen voor de kennis van het 
kerkelijke leven heeft HABETS vooral gebruik gemaakt. Een belangrijk 
hoofdstuk heeft hij gewijd aan de beteekenis, die de kerk in het 
maatschappelijk leven had. Omtrent de toediening der sacramenten, 
het .vieren van zon- en feestdagen, het bijwonen der mis, de ge
bruiken en misbruiken, die onder de geloovigen heerschten, wor
den tal van bijzonderheden medegedeeld. Van de wijze, waarop de 
Bisschop in zijn onderhoud voorzag, wordt een denkbeeld gegeven. 
Men verneemt, hoe karig zijne inkomsten waren en hoe gebrekkig 
hij gehuisvest was. Veel zorg is besteed aan het biographisch over
zicht van de prelaten, die achtereenvolgens den bisschoppelijken 
zetel beklommen hebben. Onder hen bevonden zich merkwaardige 
mannen, van welke de twee oudsten LINDANUS en OUYCKIUS het 
meest tot de organisatie van het bisdom hebben bijgedragen. Door 
talrijke hooge geestelijken was de Bisschop niet omringd. Volgens 
de bestaande privileges de non evocando behoorden er meerdere 
officialaten te zijn. ln weerwil hiervan was er alleen te Roermond 
een officiaal duurzaam gf\vestigd, daar de officialen in de landen van 
Valkenburg en Ouyk geen regelmatig bestaan hebben gehad. Het bij 
de oprichting van het bisdom ingestelde Domkapittel verkreeg de 
rechten en bezittingen van het kapittel van Odiliënberg en bekwam 
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in 1573 eigen statuten. .Aan het hoofd dier corporatie stonden 
slechts weinige dignitarissen, gewoonlijk slechts een deken en een 
scholaster. Van iederen kanonik wordt eene korte levensschets mede
gedeeld. De indeeling van het bisdom in landdekenaten was in 
eene synode van 24 Mei 1569 vastgesteld geworden. De archidiakens 
werden geweerd, ZOOQat de landdekens nu direct onder den Bisschop 
stonden. Deze werden nu niet meer door de pastoors, maar door 
den Bisschop aangesteld. Hoe de parochies tot dekanaten waren 
bijeengevoegd, wordt in een uitvoerig statistisch overzicht duidelijk 
gemaakt. Even zaakrijk als dit vroeger voor het bisdom Luik was 
geschied, wordt ook hier de inrichting der parochiën beschreven. Het 
volledigst is ook hier wf'der het onderwijs behandeld. Achtereenvol
gens worden de parochie- en andere lagere scholen, de Latijnsche 
scholen en eindelijk het bisschoppelijk seminarie nagegaan. Laatst
genoemde instelling kwam eerst onder bisschop CUYCKIUS tot stand en 
had in 1786 moeten vervallen, toen Keizer JOSEPH Ir voor de Oosten
rijksche Nederlanden een hoofdseminarie te Leuven had opgericht. 
Het gelukte echter aan den Bisschop dit tegen te gaan door aan te 
voeren, dat het ook bestemd was tot opleiding van geestelijken voor 
die gedeelten zijner diocese, welke buiten Oostenrijksch gebied gele
gen waren. Tijdens de Fransche overheersching ging het echter te 
niet. Met een uittreksel uit het in 1881 verschenen werkje over de 
studiebeurzen wordt dit overzicht van het onderwijs besloten. 

De arbeid, dien HABETS zich ten taak had gesteld, was hiermede 
afgeloopen. Zooals bekend is, werd het oude bisdom Roermond in 1801 
grootendeels opgeheven en ontstond er toen eene nieuwe orde van zaken, 
welke den overgang vormt tot de tegenwoordige, die met de instelling 
van het tegenwoordige bisdom in 1853 een aanvang neemt. Bij het 
terugzien op den weg, dien hij had afgelegd, kon hij de voldoening 
smaken van zijn onderwerp in vele opzichten te hebben uitgeput. 
Evenwel dient men hierbij in aanmerking te nemen, dat hij zijn 
plan binnen zekere grenzen beperkt had. Een bisdom vatte hij op 
als eene . organisatie. Dienovereenkomstig beschreef hij alleen die 
instellingen, welke daarvan deel uitmaakten, hoewel hij die tevens in 
verband beschouwde met het kerkelijke leven binnen de diocese. 
Daar meerdere kapittels en vele kloosters het privilege van exemtie 
genoten en kloosterlingen geene wereldlijke geestelijken zijn, behoor
den die corporaties eigenlijk niet tot de organisatIe van het bisdom. 
Met de kloosters was dUB ook het kloosterleven van zijne historische 
beschouwing uitgesloten, al nam dit ook op kerkelijk gebied eene 
zoo gewichtige plaats in. Evenwel heeft hij gemeend dat onderwerp 
niet geheel met stilzwijgen te moeten voorbijgaan, want Stan het slot 
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van zijn geschrift heeft hij een beknopt overzicht gegeven van alle 
kapittels, abdijen, kloosters en andere geestelijke gestichten, die vroe· 
ger in de provincie Limburg gevestigd zÜn geweest. 

Dat HABETS zich bij zijne studiën in velerlei richtingen bewogen 
heeft, is uit het voorafgaande gpnoegzaam gebleken. Toch geeft dit 
slechts een gedeeltelijk overzicht van hetgeen hij voor de wetenschap 
geleverd heeft. Er was nog een ander gebied, waarop hij met voor
liefde werkzaam was. Ik bedoel dat der archfleologie, een studievak 
van zoo algemeene strekking, en dat met zooveel vrucht door hem 
beoefend werd, dat het hem ook in het buitenland een goeden naam 
deed verwerven, al bepaalde hij zich hier ook weder tot de provincie 
Limburg. Daar wij hem vooral als archaeoloog in de Akademie heb
ben leeren kennen, zoo is er reden en eene geschikte aanleiding om 
hem ook in die hoedanighcid te beschouwen. 

Reeds wees ik er ter loops op, dat Limburg niet minder uit een 
archaeologisch dan uit een geologisch oogpunt merkwaardig is. Uit 
zijn bodem zijn in vroegeren en lateren tijd tal van voorwerpen uit 
de steen , brons- en ijzerperiode voor den dag gekomen. De weten· 
schappelijke onderzoekingen om daarvan op het spoor te komen, 
dagtflekenen het eerst van ongeveer 1825. Deze werden door den 
heer CHARLES GUILLON, notaris te Roermond, ingesteld. Een zeer 
bemiddeld man, legde hij eene groote verzameling van oudheden 
aan, van allerlei soort en uit verschillende tijdperken, die tot aan 
zijn overlijden op 10 Nov. 1873 geregeld werd aangevuld. Later 
is zij door verkoop verspreid geraakt, maar de meeste voorwerpen 
uit den voorhistorisch en tijd hebben in het Rijksmuseum te Leiden 
gelukkig een onderkomen gevonden. Tot zijne tijdgenooten behoorden 
de heeren LJ,;EMANS en JANSSEN, die beide zich ook met het onder
zoek van Romeinsche oudheden in Limburg hebben bezig gehouden 
en zorg droegen, dat het door hen opgegravene in bedoeld museum 
terecht kwam. In 1863, dus toen hij nog kapellaan te Berg-Ter
blijt was, trok ook HABETS aan den arbeid. Zijne aandacht vestigde 
zich vooral op Romeinsche oudheden, namelijk op voorwerpen, van 
Romeinschen oorsprong of vervaardigd tijdens de Romeinsche over
heersching. De Romeinen lieten zich hier neder te midden van eene 
Germaansche bevolking, behoorende tot verschillende volksstammen, 
die door CAESAR en TACITUS worden aangeduid. Het is bekend, 
dat de eerste kunstwegen in Gallië en Gerrnanië onder AUGUSTUS 
en TIBERIUH zijn aangelegd. Uit de kaart van PEUTINGER blijkt, 
dat zij ook door de provincie Limburg liepen. Een groote heerbaan 
verbond Tongeren aan Gulik en zette zich tot Keulen voort. Een 
~ijweg ging van Coriovallum uit en liep door tot Castra Vetera bij 
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Xanten. Onafhankelijk van deze verbindingen kon men langs een 
andere heerbaan, van Tongeren uit, Nijmegen bereiken en zoodoende 
op den linker Maasoever blijven. HABETS heeft zich veel moeite 
gegeven om den loop dezer wegen te bepalen. Nagenoeg overal heeft 
hij een onderzoek in loco ingesteld. Na zich goed van het uitgangs
punt en de eindbestemming rekenschap te hebben gegeven, wees hij 
den loop aan volgens zekere door hem aangenomen vaste kenteeke
nen. Van het grootste gewicht was het hierbij de tusschen gelegen 
stationes terug te vinden. De op de kaart van PEUTINGER en in 
het reisboek van ANTONINUS aangegeven afstanden moesten hem hier
toe het middel aangeven. Vooral was het eene zaak van gewicht 
Coriovallum te huis te brengen, daar deze plaats het uitgangspunt 
van een der wegen was. Volgens het door de meesten aangenomen 
gevoelen werd daarvoor het Ravensbosch bij Valkenburg gehouden. 
Na langdurig onderzoek kwam HABETS tot het resultaat, dat 
daarmede Heerlen bedoeld moest zijn. 

N aar zijne opvatting moeten de Romeinen vooral in de onmidde
lijke nabijheid van die wegen gewoond hebben. Het gelukte hem 
vele sporen hiervan aan het licht te brengell. Achtereenvolgens heeft 
hij de grondslagen van eene geheele reeks van Romeinsche villa's 
bloot gelegd. 

Zijne eerste opgravingen deed hij met den bekenden oudheidkun
dige, den raadsheer SCHUERMANS uit Luik, die hem tevens de noodige 
gelden van de Belgische Regeering bezorgde. Een van zijne eerste 
ontdekkingen was die van eene villa te Rondenbosch onder Routhem
St. Gerlach in 1864. In het volgende jaar haalde hij den eigenaar 
van den Herkenbergh onder Meerssen over om ook daar opgravingen 
te doen. Hierop volgde in 1867 een onderzoek van de grondslagen 
van eene romaansche kapel te Mulhem bij Eysden, die waarschijnlijk 
ook van Romeinschen oorsprong zijn. Eene geheele Romeinsche 
nederzetting bleek in het Ravensbosch onder Valkenburg bestaan te 
hebben. Dr. J A:NSSEN had in 1850 daaronder de sporen van meer
dere gebouwen, ook die van een ronden tempel gevonden. In 1870 
zette HABETS het onderzoek voort, dat hij in 1876 met den Luik
schen hoogleeraar ROERSCH hervatte. Die pogingen werden met een 
gunstigen uitslag bekroond. Eene aarden versterking op den Gouts
berg onder Hulsberg dicht bij Valkenburg had ook zijne aandacht 
getrokken. Toen hij die in 1870 bezocht, werd daarin niet veel 
belangrijks aangetroffen. In verband met hare ligging meende hij 
haar voor een Romeinsch speculum te moeten houden. Veel belang
rijker waren de villa's, die in 1879 te Backersbosch bij Reer en in 
1885 te Hoensbroek werden opgegraven. 
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De villa te Backersbosch lag niet aan een der groote wegen van 
de kaart van PEUTINGER, maar dicht bij een weg van Maastricht naar 
Aken, die door HABETS ook voor Romeinsch gehouden werd. Hoens
broek bevindt zich in een streek, die door geen Romeinsche heer
baan doorsneden wordt, hetgeen voor HABETS een bewijs was, dat 
de Romeinen behalve aan de groote wegen zich ook elders gevestigd 
hebben, het liefst op vruchtbare gronden in de landen van Overmaas, 
na daaruit de Germaansche bewoners naar de moeras- en heide
gronden verdrongen te hebben. 

De bouwen de inrichting der villa's getuigen, dat de Romeinen 
hunne beschaving naar deze streek heb~en overgebracht. De grond
slagen zijn van steen, terwijl de gebouwen zelve van hout waren 
en met pannen gedekt. Het inwendige leverde alle gemakken des 
levens op. Zoo waren aan de meesten badinrichtingen verbonden. 
De gevonden voorwerpen leeren, dat de bewoners zich van allerlei 
gereedschappen en versierselen bedienden, die men ook elders in het 
Romeinsche rijk aantrof. Uit den vreemde liet men zelfs uitgezochte 
spijzen en dranken aanvoeren. Men leefde dus hier op een weel
derigen voet. De villa's zijn alle door brand vernield, hetgeen vol
gens HABETS in de tweede eeuw bij den inval der Chauken moet 
hebben plaats gehad. De Romeinen moeten toen hunne landgoederen 
verlaten en zich binnen de steden en vestingen teruggetrokken 
hebben. 

Niet minder dan huizen leveren begraafplaatsen het bewijs van 
vroegere bewoning, wanneer het namelijk blijkt, dat zij niet van 
tijdelijken aard zijn geweest en er zich meerdere graven bijeen be
vinden. HABETS heeft ook meerdere van die doodenakkers uit de 
Romeinsche periode bekend gemaakt. Zoo onderzocht hij in 1865 
de grafheuvels op de Wippelsche heide onder Berg-Terblijt, die hU 
met eene bevolking in verband bracht, die zich met de bewerking 
van de naburige steengroeven moet hebben bezig gehouden. Later 
deed hij opgravingen van denzelfden aard te Broeckhem onder 
Houthem-St. Gerlach. In 1867 en 1868 onderzocht hij de Konijns
heuvels op de Boheemsche heide onder Eysden en eindelijk gaf hij 
in 1880 eene beschrijving van den grooten tumulus of zoogenaamde 
"tomme" van Scharne. 

Ook zoo er bij toeval op Limburgsch gebied een merkwaardig 
voorwerp voor den dag kwam, liet HABERTS niet na het bekend te 
maken en dan teven zijne oudheidkundige waarde te bepalen. Het 
is natuurlijk ondoenlijk van al die oudheden eene opsomming te 
geven. Als voorbeelden noem ik slechts op de altaren te Kessel en 
Odiliënberg, zoo belangrijk, omdat zij het bewijs leveren, dat op die 
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plaatsen vroeger heiligdommen hebben bestaan, benevens de grafmo
numenten te Heerlen, blijkbaar afkomstig van legioensoldaten, en 
andere voortbrengselen der beeldhouwkunst. Het merkwaardigst is 
zeer zeker het zegel van een Romeinschen oogarts, dat reeds in 
1860 in laatstgenoemde plaats gevonden was. Zijne verhandelingen, 
aan dat onderwerp gewijd, behooren tot de best geslaagde van zijne 
studiën. Voor hem was het eene aangename verrassing, toen er in 
1883 te Maastricht weder een dergelijk zegeltje ontdekt werd. 

Heeft HABJ:<:Ts zich vooral verdienstelijk gemaakt door het beschrij
ven van hetgeen in zijn tijd ontdekt is geworden, toch heeft hij zich 
ook meermalen met hetgeen reeds van vroeger bekend was bezig 
gehouden. hetzij om daarover meer licht te verspreiden of zekere 
onderwerpen meer in het algemeen te behandelen. Zoo heeft hij 
gedurig de juiste ligging van Coriovallum besproken, het laatst in 
den bundel, die in 1885 als huldeblijk aan DR. LEEMANS is aange
boden, en wel naar aanleiding van eene zinsnede van AMMIANUS 
MARCELLINUS. In eene Akademieverhandeling trachtte hij de post
statien op de heerbaall van Tongeren naar Nijmegen terecht te 
brengen. Een geliefkoosd onderwerp was voor hem de Limburgsche 
mergelsteen. Niet alleen handelde hij over de groeven van Kunrade 
en het gebruik, dat de Romeinen daarvan hebben gemaakt, maar 
onderzocht hij ook, of de bedoelde Limburgsche steensoort door 
PLINIUS besproken is. Wie herinnert zich niet zijne laatste mede
deeling in de Akademie, welke de te Meerssen ontdekte mergelputten 
betrof? Om niet al te wijdloopig te worden meen ik zijne bijdragen 
over voorhistorische en Frankische oudheden met stilzwijgen te moeten 
voorbijgaan. In de Romeinscbe archaeologie het meeste belang stel
lende, gevoelde hij zich op dat gebied ook het best te huis. 

Tot beoefening van dit vak waren geheel andere kundigheden 
vereischt, dan hem bij de beschrijving der middeleeuwsche en latere 
toestanden te pas kwamen. Ook die heeft hij zich door volhardende 
studie eigen gemaakt. Als leerling op het seminarie bad hij geene 
bijzondere voorliefde voor de klassieke oudheid getoond. Eerst, toen 
hij kapellaan te Berg-Terblijt was, werd zijne belangstelling in de 
Romeinsche archaeologie opgewekt en zag hij de noodzakelijkheid in 
zich in die richting te bekwamen. Grieksch leerde hij zich weder 
aan uit het Nieuwe Testament. Van de klassieke auteurs nam hij 
kennis, voor zoo verre zij hem bij zijne studiën van nut konden zijn. 
VITRUVIUS maakte hem met de inrichting der Romeinsche villa's 
bekend. PLINIUS raadpleegde hij over delfstoffen, mergelsteen en 
andere natuurvoortbrengselen, zooals zij in de klassieke oudheid wer
den aangewend. Het huisraad, de gereedschappen, de versierselen 

* 
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en al hetgeen met de vroegere levensw!jze samenhing, bestudeerde 
h!j b!j de Lat!jnsche dichters. Aan de historieschr!jvers, zooals 
CAESAR, TACITus, A~{MIANUS MARCELLINUS, ontleende h!j bijzonder
heden over de Germaansche volksstammen, die zich op Limburgsch 
gebied opgehouden hebben. Z!jne studie bewoog zich dus binnen 
een bepaalden kring, maar wat h!j wist, keude h!j goed en 
grondig. Bij opgravingen ging h!j uit eigen ondervinding te werk, 
na zich vroeger de voorlichting van den heer SCHUERMANS ten nutte 
te hebben gemaakt. De beschrijvingen van hetgeen hij aan het licht 
bracht onderscheiden zich door groote nauwkeurigheid, zoodat z!j 
hierdoor eene bl!jvende waarde hebben. Reeds in het tweede, in 
1865 verschenen deel van de Publications plaatste h!j eene uitvoerige 
"Notice sur quelques découvertes d'antiquités dans Ie duché du 
Limbourg." Dit gaf een vrij volledig statistisch overzicht van al 
hetgeen dest!jds op archaeologisch gebied bekend was. In het vervolg 
verschenen er afzonderI!jke bijdragen van zijne hand, zoowel in het 
Belgische "Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie" 
als in gemelde Publications. In het laatstgenoemde tijdschrift werd 
in 1881 opgenomen eene uitvoerige verhandeling, die ook afzonderlijk 
verschenen is, onder den titel: "Découverte d'antiquités dans Ie 
duché de Limbourg: l'age de la pierre travailleé et du bronze, routes 
Romaines, antiquités Romaines et Franques." Dit is een dergel!jk 
overzicht als het in 1865 geleverde, maar onderscheidt zich daarvan 
in meer dan een opzicht. Het omvat alles wat er sedert gemeld 
jaar bekend is geworden en doet ons zien, welke groote vorderingen 
de archaeologie in Limburg gemaakt had en hoe die vooral aan de 
onderzoekingen van HABETS zelven te danken waren. Ten gevolge 
van de goede indeeling en de wetenschappel!jke inrichting is dit 
opstel een zeer lezenswaardig geschrift en een vraagbaak voor ieder, 
die zich van de Limburgsche oudheden op de hoogte wil stellen. 
Tevens is het resultaat van meerdere nasporingen hierin voor het 
eerst medegedeeld. Ongeveer gelijktijdig met deze uitgave werd 
HABETS lid van de Akademie, in wier verslagen en mededeelingen 
hij zijne latere bijdragen bij voorkeur heeft doen opnemen. 

Met zijne studiën stond in het nauwste verband de oudheidkundige 
verzameling, die door het Limburgsche genootschap reeds bij zijne 
stichting werd aangelegd. Veel van het door HAJ3ETB ontdekte vond 
daarin eene plaats. Voor dit museum werd door het gemeentebestuur 
van Maastricht een merkwaardig oud gebouw, het voormalige Ding
huis, bestemd, dat na in den ouden stijl gerestaureerd en behoorlijk 
ingericht te zijn, in 1884 voor het publiek werd opengesteld. De collec
tie bestaat uit voorhistorische, Germaansche, Romeinsche en middel-
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eeuwschc oudheden en wel uitsluitend uit de zoodanige, die in de 
provincie Limburg gevonden zijn. 

Ofschoon HABETS zijne werkzaamheden steeds tot Limburg be
perkte, stond hij ook daarbuiten met eere bekend. In België werd 
hij niet minder dan in Nederland op prijs gesteld. Zoo had men 
hem in beide landen het lidmaatschap van de voornaamste weten
schappelijke vereenigingen aangeboden. Onderscheidingen van dien 
aard waren hem eveneens in Duitschland en Frankrijk ten deel ge
vallen. Ook buiten deze kringen stond hij in vriendschappelijkA 
betrekking met vele geleerden en deskundigen op verschillend gebied. 
Steeds was hij bereid om een ieder, die zijne hulp inriep, met zijne 
veelzijdige kennis ter zijde te staan. Ook op die wijze is hij nuttig 
werkzaam geweest. Met lust bleef hij aan den arbeid, ook in zijne 
laatste levensjaren, toen eene hartkwaal zijn krachtig gestel onder 
mijnde. Het onverwachte overlijden te zijnen huize van zijn vriend, 
den begaafden pastoor BROUWERS, gaf hem een zoo zwaren schok, 
dat zijne gezondheid daaronder leed en zijn toestand verergerde. 
Langzamerhand namen zijne krachten af en na verloop van weinige 
maanden ontsliep hij op 22 Juni 1893. Zijn dood maakte in Lim
burg een diepen indruk, want hij genoot daar groote achting en hij 
telde er vele vrienden. Doch ook buiten dat gewest wordt zijn ver
lies zeer gevoeld. Een ieder, die in ODS historisch verleden belang 
stelt, ziet in, dat in de persoon van HABETS iemand ten grave is 
gedaald, die zich op het gebied van die studie bijzonder verdienste
lijk heeft gemaakt. Het schijnt mij onnoodig dit nog nader uiteen te 
zetten. In deze schets heb ik op het resultaat van zijne studie, op 
zijne geschriften vooral de aandacht gevestigd. Deze leggen getui
genis af van zijne verdiensten en van het nut, dat hij gesticht heeft. 
Voor zijne nagedachtenis hebben zij ecne hoogere en meer blijvende 
waarde dan de lofspraken van zijne tijdgenooten en van het 
nageslacht. 
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