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Een 500- jarige terugblik op de gereformeerde familie Bausch 

 
Inleiding  

 

Dit overzicht geeft een verkort beeld van de familie Werner Bausch te Inden,van 1500 in rechte 

lijn tot 1996 van Albert Johannes Bausch te Linne. Van de veertien beschreven generaties is meer 

of minder bekend.  Minder bekend zijn  nog  de omstandigheden van  het leven die de Bausch 

familie heeft doorgebracht in de Beekse tijd. Deze protestante familie heeft echter 200 jaar een 

duidelijk stempel op Beek  gelegd, zodat meer gedetailleerde gegevens beschikbaar moeten zijn. 

Een uitgebreide beschrijving van de gehele  Bausch dynastie is in bewerking en  nieuwe  bijdragen 

of uitwisseling van gegevens verwelkom ik zeer. 

 

Albert. J.Bausch 

Oeveren 8 – 6067 BH –Linne  

Tel. 0475-468068  -  Fax: 0475- 468038 -   E-mail  ajbausch@bausch-cs. com   

  

 

Een kort overzicht van  gereformeerde famille Bausch uit Inden- Berzbuir-Beek- linne  

 

 

Oorlog en cultuur houden niet op bij de landgrens. 

 

Om de leefomstandigheden te kunnen begrijpen van de 14  generaties Bausch die gedurende bijna 

500 jaar bekend is, dient men kennis te nemen van  de algemene geschiedkunde en in het 

bijzonder die van de lappendeken die Limburg geweest is.  In 1517 publiceerde Maarten Luther 

zijn 95 stellingen tegen de misbruiken van de Kerk. De daad die de stoot gaf tot de grote 

hervormingsbeweging, die geen kerkscheuring wilde, maar een terugkeer tot de waarden van de 

vroege  kerk, vandaar de  naam van de gereformeerde Gemeente. De vernieuwing ideeën  en een 

ongelofelijke standvastigheid / strijdlust kenmerken  de geschiedschrijving van de familie Bausch. 

Zonder deze strijd  (vanuit een minderheid) en de daaruit ontstane rechtszaken zou deze  

optekening onmogelijk zijn geweest. De vele oorlogen hielden niet op bij de grenzen die talrijk 

zijn geweest onder Karel de Grote, de hertog van Jülich, de hertog van Brabant, de Franse en de 

Spaanse overheersers en opnieuw Napoleon die eenheid  bracht. In 1648  is, bij de vrede van 

Munster,  Nederland onafhankelijk geworden maar die ging in het begin voorbij aan het gebied 

waar het leven van de Bausch familie  zich afspeelde, de as Julich- Beek. 

Er bestond tot Napoleon geen recht op eigendom en duidelijke  geloofsvrijheid. Het is lange tijd  

een gekonkel van vriendjes -en familiepolitiek geweest van waaruit vele erf oorlogen zijn 

ontstaan. De familie Bausch heeft voortdurend belangrijke bestuursfuncties vervuld en kan tot de 

ambtelijke adel van die tijd gerekend worden  die,  door hun gereformeerd geloof, vernieuwingen 

voorstonden . Een strijd die uiteindelijk beloond wordt met het behouden van de Lehnhof in 

Berzbuir. 

     

I.Werner Bausch (1500/ 1569 ), leefde in Blatzheim ( Duren ) in het hertogdom Jülich later 

Limburg. Andere onderzoeken voeren naar verdere voorvaderen uit Würzburg.Hij noemde zich in 

die tijd Buys, Busz , Boysch ,Busch of “ Werner von Blaezem “. Hij was schepen en stadhouder  

van het gerechtshof Kirchberg/Inden / Altdorf in  Duitsland ( bij Duren). Na zijn tweede huwelijk 

met een  aanzienlijk jongere Katharina Wiedenfeld  zijn de bezittingen toegenomen. Het is 

onduidelijk of hij toen reeds gereformeerd is geworden want hij was ook  kerkmeester  van de 

katholieke kerk. Waarschijnlijk is hij onder invloed van zijn tweede huwelijk en  een zwager  die 
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ingeschreven  stond aan de universiteit van Heidelberg protestant geworden. Zijn  2 zonen uit het 

tweede huwelijk zijn protestant terwijl de kinderen uit het eerste huwelijk katholiek blijven. Over 

de katholieke tak ( eerste huwelijk) is niets bekend. 

 

II. Ahasver of  Schweidt Bausch.( 1555 / 1624 ) Van de 2 broers Ahasver en Adam is bekend 

dat de jongste zich in Altdorf gevestigd heeft en de oudste zoon  naast Ahasver ook als  Schweidt  

bekend stond. Ook Ahasver is voor de tweede maal gehuwd met een Wilhelmina Blankarts die 

stammende uit Luik  een aanzienlijk vermogen erfde ( familie Robbe die in 1580 naar Aken 

vertrok ).Het gezamenlijk bezit in Inden werd in 6 delen verdeeld over de erven hetgeen later tot 

veel strijd aanleiding gaf. Katholiek tegen protestant, hetgeen in die tijd aan de orde was. Niet 

bekend welke religie “ de macht “ van de streek toen had. 

III.Dietrich Bausch ( 1592 / 1633) De tweede zoon  van Ahasver Bausch / Wilhelmina Blankarts  

kreeg zijn naam waarschijnlijk van zijn grootvader Dietrich Blankarts uit Aken en hij is getrouwd  

met Maria Paland dochter van Tewis Paland en Margaretha von Gladbach zu St.Joris. Er zijn 3 

zonen geboren Ahasver , Albert en Adam. 

IV Albert Bausch   ( 1629/ 1718 ).Deze stamvader van de huidige naam Bausch ( tweede zoon  

van Dietrich) is  89 jaren oud geworden en moet voor zijn tijd een uitzonderlijk goede scholing 

hebben gehad. Latijn  en zijn vooral ambtelijke taalgebruik wijzen op een ambtelijke werkkring . 

Binnen de familie en daarbuiten  was hij een expert in ambtelijke schriftwisseling. Er waren  

buiten - en binnen de  familie  velen twisten  die  door Albert “geregeld “ werden !. In 1672 

vertrok Albert met familie naar Berzbuir de “boerenhof “ die zijn vrouw Johanna Dorpmann 

geërfd had.. Hij was lid van de gereformeerde gemeente Duren, in 1678 diaken, en in 1683 

eltentester “.Deze kennelijk”  intelligente maar ook dominante man  heeft met hand en tand zijn 

“hof” in Berzbuir. Een verslag van een rechtszaak 10.9.1675 geeft bijvoorbeeld aan  : ik heb 22 

jaar  gediend en ben ook bereid de Hertog in het buitenland te dienen “ Hij zorgt voor afschriften 

van koop contracten en een genealogisch overzicht van eigenaren vanaf 1587 van de “ Lehnhof in 

Berzbuir”. In deze hof is jaren lang  het privé Bausch archief  opgebouwd  dat thans in het bezit is  

van het stads archief  te Duren.  

V.Johann Albert Bausch ( 1679 / 1762) Deze jongste zoon verbleef op de “hof “ Hij was 

verloofd met Maria Janssen en had  daarbij een buiten - echtelijke dochter. In 1706 huwt hij onder 

ongewone omstandigheden de katholieke dochter van  een Oberst leutenant “von Berenstein “. Het 

huwelijk wordt , ondanks een  tijdelijke excommunicatie van de gereformeerde gemeente in 

Duren, als  wettelijk erkend. Het lukt Johann Albert om zowel de problemen  met de erfpacht van 

de hof op te lossen danwel de erfdelen  van de familie te  kopen. Ook hij is diaken en eltentester 

van de gereformeerde gemeente Duren. Op hoge leeftijd draagt hij de gehele hof van Berzbuir  

over aan zijn derde zoon Johan Bernhard. Deze, met een Johanna Hoesch getrouwde Bausch, 

verbleef lang in het buitenland  en was directeur van de postdienst ( koetsen)  in het Hollandse 

leger. Hij is na de dood van zijn vrouw opnieuw getrouwd  met zijn verre nicht Suzanne Bausch ( 

een dochter van zijn broer Johann Albert )  uit Beek vanwege de slepende kwestie met de Lehnhof 

. Die moest kost wat kost in de familie blijven  ! Johan Bernhard en Johann Albert hebben samen  

een belangrijke rol gespeeld in de consolidatie van de familie dynastie  in Berzbuir.  

VI. Johann Albert Bausch  ( 1708 / 1766 ). Woonde vanaf 1735 in Beek en was daar sinds 

1754 schepen en lekenrechter. Met zijn vrouw Cecilia Stas had hij 9 kinderen die het begin waren 

van de Nederlandse tak. Zijn zoon Jan Adam zal in de toekomst een belangrijke rol in Beek spelen  

terwijl  zijn dochter Suzanne de hof in Berzbuir redt door  eerst een huwelijk aan te gaan met haar  

zeventig jarige oom Johann Bernhard en na zijn dood  met een  verre neef Johann Albert Bausch 
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uit Duren. Hogere bestuursfuncties worden in die tijd bekleedt door hervormden. Zijn opleiding en 

ervaring vanuit Duren zullen wel de aanleiding zijn geweest voor zijn komst naar Beek. Hij  is 

verbonden aan de schepenbank van Beek .In de oorlog van 1740-1747 zijn de Fransen weer in het 

land. Voor de Protestanten , een minderheid van 2 % ,  wordt het moeilijk . Zij blijven echter  veel 

bestuursfuncties behouden omdat er geen katholieke alternatieven zijn . Vooral de overgang naar 

een andere kerk is aanleiding tot veel commotie. Zo is  er veel droefenis in de gemeente over het 

weglopen en later Rooms worden ( waarschijnlijk in verband met een vrouw) van diaken Jan 

Willem Bausch , telg uit een geslacht van steunpilaren van de kerk .Een zaak die dient tot in het 

gerechtshof in Maastricht. Niet vergeten  mag worden dat de  protestanten tot de vrede van 

Munster  1648, als ketters vervolgd werden .Het recht op godsdienstvrijheid zal uiteindelijk pas in 

1802 door Napoleon Bonaparte hersteld worden. Er zijn in Limburg tenminste 30 protestanten  

gewelddadig om het leven gebracht.   

Johann Albert Bausch , was ouderling van de hervormde gemeente die  in  1722 uit 10 families 

bestond. Zijn hoge bestuursfunctie hebben  hem in staat gesteld bij te dragen aan de restauratie van 

de Lehnhof in Berzbuir ( 1744 ). 

VII. Jan Adam  Bausch  ( 1757 / 1839) Heeft in Beek  functies verricht als ouderling en 

burgemeester . Gehuwd met Anna Prym in, waaruit 3 zonen en zes dochters zijn voortgekomen. 

Johann Frans Ludolf is de enige zoon die niet jong sterft. De dominee van de gemeente Beek/Geul 

Ds. Cox, huwt in 1823 met dochter  Johanna Gertrude Bausch en heeft samen met JAB grote 

invloed op de samenleving . De orgel - kwestie van de gemeente speelt in deze tijd  en een 

Hendrik Theodor Bausch staat ruim elf jaar borg ( 1796) voor een lening van   400 gulden om de 

aanschaf mogelijk te maken.   Via een  inzamel actie, waarvoor de burgemeester Bausch een brief 

schrijft , wordt het geldprobleem opgelost en kan zelfs het overblijvende geld van fl 281,55 tegen 

5 % rente belegd worden bij Joh.Adam Bausch.In deze roerige tijd heerst er veel armoede in Beek 

en er ontstaat een , voor die tijd ,   uitzonderlijk initiatief . De pastoor, de dominee en  

burgemeester Bausch organiseren samen een loterij voor de armen. Het is de tijd van de Franse 

revolutionairen en  in 1794 veroveren zij Beek. De bevrijding komt pas in 1814. Er zijn veel  

wrijvingen met de nieuwe burgemeester Corten een fanatieke protestanten hater die er alles aan 

doet om de protestanten te verdrijven. 

Jan Adam  Bausch  staat bekend als “econoom” in Beek’,  woonde in “ het huis achter de kerk “ en 

heeft deze moeilijke tijd op een  nog onbekende manier overleefd.  

XIII. Jan Francis Ludolf Bausch ( 1799 / 1872). Eveneens econoom in Beek, gehuwd in   1834 

met Jacobina Claszen. Zij krijgen drie zonen en twee dochters. Ook zij woonden achter de kerk. 

De tirannie van burgemeester Corsten neemt grote vormen aan en hij staakt in 1831 alle betalingen 

aan de hervormde gemeente. Beek wordt Belgisch en de besluiten worden genomen vanuit 

Hasselt. Bij het herstel van het Nederlandse bestuur in 1839 komt er weer wat rust. Maar toch is de 

armoede groot en wordt het kerkorgel  verkocht aan de Katholieke kerk. De zaken -praktijk wordt 

overgenomen door de oudste zoon Jan Adolf Bausch. 

IX. Jan Adolf Bausch  ( 1835 / 1893 ) 

Uit het huwelijk met Cecilia Smeets ( 2.7.1848 Born) worden vijf zonen geboren. Uit mondelinge 

overlevering blijkt dat met deze zakenman uit Beek een  onbekend drama  heeft plaats gevonden. 

Bekend is slechts dat moeder Bausch in Venlo heeft gewoond met haar vijf zonen, terwijl Jan 

Adolf Bausch op 58 jarige leeftijd is overleden in Antwerpen. Cecilia Bausch Smeets is 20.2.1925 

in Rotterdam overleden en heeft waarschijnlijk de laatste jaren gewoond bij zoon Johann Emile  



 4

Het fijne van de zaak is tot op heden een goed bewaard geheim gebleven. Deze periode staat 

bekend als een rustige  maar ook het begin van de industriële revolutie is dan begonnen. Het zal 

ongetwijfeld van invloed zijn geweest op het zakenleven in het provinciale Limburg. 

 

X.Johann Albert Bausch (1882 / 1967 ) 

 

In Rotterdam gehuwd met Pien Gutteling ( van een poelier uit Slikkerveer). Was ontwerper en 

fabrikant  van meubelen en had in de dertiger jaren een eigen fabriek / groothandel in Rotterdam. 

Tijdens de crisis jaren is alles verloren gegaan en heeft hij als zelfstandige handels agent zijn 

meubelen in Nederland verkocht. Hij ontwierp en liet produceren in Leipzig en Brussel. Hij had 

een goede binding met zijn broer Emile die in Rotterdam een leidende functie had bij een grote 

rederij. Het moet een actieve  man zijn geweest “ druk”  in zaken   (maar  ook  wein , weib und 

gesang ) en in die tijd  verzamelaar van antiek ( zijn pensioen ). Via zijn buitenlandse relaties is hij 

zakelijk en  fiscaal creatief geweest . Was tot 74 jarige leeftijd nog actief op pad totdat een val in 

Hoorn een ernstige breuk opleverde. Hij weigerde  het pensioen van Drees in eerste instantie te 

aanvaarden. Zijn laatste levens- jaren heeft hij doorgebracht in Thorn. 

 

XI.Johan Adolf Teunis Bausch ( 1906 / 1985 ) 

   

In 1936  ,  ( nadagen van de crisis jaren) als “bekeerde protestant “ gehuwd met een streng 

katholiek opgevoede Catharina Hildegardus Greeve, dochter van een bekende tuinders familie in 

Schiebroek ( Hilgersberg ). Heeft in de meubel zaak van zijn vader het handelsvak geleerd , 

hetgeen de vader / zoon relatie niet ten goede is gekomen. Als  handelsreiziger  van Unilever 

geplaatst in het gebied Limburg  om aldaar het zakje blauw te introduceren. Hij vestigt zich in 

Roermond  Altijd daarna  een handelsreiziger “ oude stempel “ gebleven, vooral in de kosmetische 

branche . Deze zachte man moest het van zijn charmes hebben  maar was  geen  harde zakenman 

en  de familie dreef op de kracht van zijn vrouw Katrien die, hoewel medisch onmogelijk, in 1938 

een tweeling baarde   ( zonen ). De crisis tijd van de dertiger jaren en daarna de tweede wereld 

oorlog hebben een grote stempel gedrukt op hun leven. Zij leefden lang, midden in het rijke  

Roomse Leven aan de Kapel in het Zandt te Roermond . Hun verhuizing naar Swalmen op oudere 

leeftijd heeft weinig geluk gebracht omdat  Katrien ernstig ziek werd en  na een  zwaar ziekbed 

van 4 jaar  in 1972 is overleden.  J.A.T.Bausch  is op negen en zeventig jarige leeftijd in 

Roermond overleden. 

   

XII. Albert Johannes Bausch ( 1938 / heden ). Zakenman en in 1963 gehuwd met Elly 

Josephine van Eijden ( 1941 te Tjimahi). Drie zonen zijn uit dit huwelijk geboren. AJB is 

oprichter van diverse bedrijven als Varel Security ( Utrecht)  (- Aritec ( Roermond )  en Mommers 

Print Service te Echt ( alle bedrijven zijn in Echt ontstaan).  Met zijn oudste zoon is hij het bedrijf 

Bausch Datacom gestart in 1985.De familie Bausch woont sinds 1966 In Linne. De middelste 

zoon  Rudolf is inmiddels gehuwd en startte  het bedrijf in Frankrijk op. De oudste zoon 

Alexander  was tot  1995 verantwoordelijk voor Nederland vanuit kantoor Rotterdam  en de 

jongste zoon Albert  was tot 1995 als controller verbonden aan kantoor België in Leuven.   

De verhouding met de Limburgse overheid  is ronduit slecht te noemen, een reden waarom de 

familie geen initiatieven meer  neemt in de provincie. 

  

XIII. Rudolf  Albert Jacobus Catharina  1968 / heden). Zakenman en in 1995  gehuwd met 

Tanja Hopstaken woonachtig te Parijs.  In  1995 is hun eerste zoon Ruben geboren. 
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Stamboom  ( overzicht) 

 

I.    Werner     Bausch /   Inden                          1500  / 1569   ( 69 )  2 zn 

II    Ahasver    Bausch /   Inden                         1555 /  1624   ( 69 )  3 zn / 3 d 

III.  Diedrich   Bausch /   Aachen                      1592 /  1633   ( 41 )  3 zn 

IV.  Albert Bausch      /   Berzbuir                     1629 /  1718   ( 89 )  4 zn  / 3 d 

V.   Johann Albert Bausch / Berzbuir                 1679  / 1762   ( 83 )  4 zn / 6 d 

VI.  Johann Albert Bausch / Beek                      1708 /  1766   ( 58 )  4 zn / 5 d 

VII. Jan  Adam Bausch  /  Beek                         1757 / 1839    ( 82 )  3 zn / 3 d  

VIII Jan  F. Ludolf  Bausch / Beek                     1799 /  1872   ( 73 )  3 zn / 2d 

IX.   Jan Adolf                    /  Antwerpen           1835 /  1893   ( 58 )  5 zn 

X.    Johann Albert Bausch  /  Roermond            1882 /  1967  ( 85 )   1 zn / 1 d  

X1.  Johann Adolf Bausch     / Swalmen             1906  /  1985 ( 79 )   2 zn 

_________________________________________________________________ 

XII  Albert Joh. Bausch         / Linne                  1938 /                        3 zn 

 

XIII Rudolf Albert Bausch    / Paris                    1968 /                        1 zn 

XIV Ruben  Alex. Bausch    /  Paris                    1995 / 

 

 

 

Stamboom  ( verkort) 

I.Werner Bausch ( gen.von Blaezem) * 1500/05 Blatzheim + 5.1569 Inden 

                        OO   I    1525 Emilie Jordan  van Zehenthof +1555 Inden                                

                    OO II    1555 Katharina Wiedenfeld  + 1612 Inden  (2e huwelijk in 1570                

                                      met Johann Bardervelder van Inden ) 

Kinderen , in Inden geboren ; 

uit eerste huwelijk : 

1. Johan  

Uit tweede huwelijk :. 

2. Ahasver    * 1555  + 21.6.1624 

3. Adam        * 1558   + 21.6.1624 

 

II.Ahasver ( Asverus , Schweidt , Sweiden ) Bausch ( Buis ,Busch) 

                                     *  1555 Inden + 21.6.1624 Inden 
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                            OO I,    1582 N. Von Streitenhagen uit Merzhausen 

                            OO II,  1590 Wilhelmina Blankarts  * 1570 Aken + 1630 Inden 

  Kinderen uit 2e huwelijk , in Inden geboren ; 

 1. Werner                     * 1590 + 1631 Inden  OO 1612 Elisabeth Kremer 

 2. Diedrich                   * 1592  + 1633 Inden  OO  1615 Maria Palandt 

 3. Johann                      *  1595  + 1664 Inden  OO  1635 Johanna Brewer 

4. Katharina                  * 1600  + 1631 Duren OO  1623 Sixtus Sixtii (+ 1636 Duren) 

5. Maria                        * 1602  + 1641 Heidelberg  OO 1630 Peter Contreel 

6. Christine                   * 1605   + 1667 Cleve OO 1. Johannes von Reclinghausen 

                                                                           OO II. Johannes Hundius ( predikant) 

 

III.Dietrich Bausch    * 1592 Inden + 1633 Inden 

                               OO 1615 Maria Palandt  + 1594 St.Joris  + 1645 Inden 

 Kinderen geboren in Inden : 

 1. Ahasver                     * 1620  + 20.2.1685 Vorweiden  OO 1645 Helena Schroiff 

 2, Albert                        *  1629  + 24.11.1718 Berzbuir OO 22.6.63 Johanna Dorpmann 

 3. Adam                        * 1631 + 17.4.1679    Inden                                        

 

IV Albert Bausch    * 1629 Inden   + 24.11.1718 in Berzbuir   

 

                                      OO 22.6.1663 met Johanna  Dorpmann    

                                           *1638 Duren  + 12.3.1720  in Berzbuir. 

 
Kinderen geboren in Inden / Berzbuir : 

 
 1 .Johann Diedrich * 1664 Inden + 19.1.1744 Inden  OO Maria Nacken , Esschweiler 

 2. Kind                    * 1666/67     +     .2.1667  Inden 

 3. Anna Catharina  *1668 + 12.12.1722 Amsterdam OO Westerhof , Amsterdam 

 4. Ida                     * 1672 + 12.7.1725 Inden  OO Johann Turck , Inden 

 5. Johanna Maria    * 1677 + 12.7.1717 Duren OO Mathias Trostorf , Duren 

 6. Johann Albert      *1679  + 19.6.1762 Berzbuir OO Maria von Berenstein  

 

                             

V Johann Albert Bausch   * 1679 Berzbuir + 19.6.1762 Berzbuir 

 

                                            OO 1706  Maria ,Elisabeth van Berenstein 

                                            *1680 Utrecht  + 30.4.1774 Berzbuir  

 

Kinderen in Berzbuir geboren : 
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1. Ida                                        *  1707  + 1701 Berzbuir 

2. Johann Albert                    * 1708  +  1766 Beek            1735 OO Caecilia Stas , Heerlen 

3. Johanna Catharina               *  1710  +  1794 Duren          1735 OO Adolf Croon , Houthem 

4. Johann Adam                       * 1712   + 1774 Lurken         1740 OO Gertrud Gobels , Lurken 

5. Johann Bernhard                 *  1715   + 1793 Duren         1751 OO 1 Johanna G. Hoesch  

                                                                                                1786 OO 2 Susanne Bausch Beek 

6. Ida                                         *  1717   + 1789 Vorweiden   1746 OO Abraham Franken  

7.Catharina Elisabeth               *  1720  + 1791  Duren          1745 OO Karl F. Beuth 

8. Theodor                                *  1722  + 1785 Duren            1761 OO Johanna M.,Henrichs 

9. Susaane Maria                      *  1725                                     1761 OO Isaak Brocardt ,Dalheim 

10. Johanna , Antonette            *  1727  + 1727 Berzbuir 
                                             

 

VI Johann Albert Bausch  * 13.5.1708 Berzbuir + 4.5.1766 Beek 

 
                                       OO  1745 Caecilia Stas * 25.7.1717 Heerlen + 2.5.1795 Beek 

 

Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

1. Maria Elisabeth         * 21.7.1737 

2. Johanna  Cathrina      *  4.3. 1741  +                              , Haarlem         OO Hendrik de Koning. 

3. Johannes Albertus    * 14.3 1739   + 1798  Gulpen     1768 OO Anna Delhaes 

4. Ida Gertrud                * 23.12.1742  +1795  Duren     1775  OO I Henrich Scholler ,Duren  

                                                                         1781 OO II Johann Scholler , Sittard 

5.Susanna Sibilla            * 20.8.1744 

6.Wilhelm Bernhard       * 15.5.1744 

7.Hericus Theodor           *18.7.1751                                OO  Maria Beaugrand 

8.Susanne Maria              *6.9.1754   +1825 Berzbuir     OO 1  Johann Bernhard Bausch 

                                                                                         OO II Johan Albert Bausch , zoon Joahnna Isaak 

                                                                                         Bausch en Maria Weck uit Linnich. 

9.Jan Adam                      *4.9.1757   + 1839 Beek         1788 OO Anna  Barbara Prym.  

  

VII Jan Adam Bausch * 4.9.1757 Beek + 20.3.1839 Beek 

 
                                     OO  1788/89  met Anna Barbara Judith Prym 

                                                            * 6.11.1767 Hottorf  + 22.4.1839 Beek 

 

Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

1. Caecilia Susanne             * 26.1.1789  + 9.2.1859 Duren 

2. Johanna Catherina *  7..8.1791   + 20.12 1860 gehuwd met Paul Schenkel ( papiermolen) 

3. Johann Bernhard * 11.10.1792  +  ???  

4. Susanna Catharina Constatina  * 29.9.1795 + 

5. Jan Adam * 12.6. 1798     + 13.1.1799 

6. Johann Frans Ludolph * 17.12.1799    + 5.4.1872 Beek 

7. Anna Elisabeth Barbara * 5.10.1799      + 31.1.1808 Beek 

8. Johanna Gertrud Maria *  3.2.1807       +         OO 19.11.1823met Ds J.Cox ( predikant) 

9. Lucie Catharina  * 12.3.1810      +        
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VIII Jan Francois Ludolf Bausch * 17.12.1799 Beek + 5.4.1872 Beek 

                                    

                                           OO 26.5.1834  met Jacobina Claszen   

                                                   * 1800 Beek +  17.11.1856 Beek 

                           

 

Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

 

1. Jan Adolf * 26..3.1835            + 29.12.1893 Antwerpen 

2. Johan Gustaaf * 20..8.1836  +          Maastricht 

3. Johanna Catharina * 25..2.1842  + 

4. Susanne Cecilla * 4.4.  1844            +          OO 23.3. 1850 Catharina Kamphof 

5. Rudolf * 17..8.1849            +          OO Isabel Coumans ( 1854-1926) 

 

IX Jan Adolf Bausch * 26.3.1835 Beek + 29.12.1892 Antwerpen 

 
                                           OO Okt 1872 met Cecilia Smeets in Born 

                                                                  *2.7.1848 Born  + 20.2.1925 Rotterdam 

 

Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

 

1.Jan Wilhelm   * 15.9.1873 + 30.7.1939 Wageningen  

                                                OO 28.2.1913 ( Pinang- Malakka ) met Catharina Heydanus. 

                                                       (  Voerde  naam  Bausch van Bertsbergh.)  

2. Frans Ludolf    * 7.3.1875  + 24.5.1942 Utrecht 

                                               OO gehuwd met Anna van der Hoek  

3. Rudolf Marie Joseph    * 4.11.1876  + 2.12.1924 Amsterdam 

                                               OO  met Catharina Johanna Zonne * 18979, +4.1944 Rotterdam 

4.  Johan Albert   *  16.10.1881 + 11.9.1967 Roermond 

                                               OO met   Philippina Johanna Christina Gutteling 

5. Johann Emile    *28.6.1884  + 11.6.1965 te Nijmegen 

                                               OO   gehuwd met Stien Wiesehaan. 
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X Johan Albert Bausch   * 16.10.1881 Beek + 20.2.1970 Roermond 

 

                                      OO  7.3.1906  met Philipina Johanna Christina Gutteling te Rotterdam 

                                        * 25.6.1885 Rotterdam ,  + 11.9.1967 Roermond  

 

Kinderen  in Rotterdam geboren en gereformeerd gedoopt : 

 

1. Teunis Johan Adolf Bausch * 4.8.1906  + 19.07 .1985 Roermond ( katholiek ) 

                                    OO  14.5. 1936 Catharina Hildegardus Greeve 

 

 2. Corstina Cecilia  Bausch         * 12. 1.1913  Rotterdam ,  + 30.08.1953 Rotterdam 

                                    OO 31.7.1941 Hans J.Donner , geen kinderen. 

 

XI Johan Adolf Teunis Bausch  * 4.8.1906 + 19.07 1985 Roermond 

 
                                                    OO  14.5. 1936 Catharina , Hildegardus Greeve 

                                                 *14.12.1908 Rotterdam , + 21.10.1972 Horn 

Kinderen  geboren in Roermond , katholiek gedoopt ; 

 
1.Albert , Johannes Bausch      * 6.7.1938  , Melick ca Roermond 

2. Johannes                   * 6.7.1938 , Melick ca Roermond 

XII Albert , Johannes       * 6.7.1938  , Melick ca Roermond  

                                                        OO 14.9.1963 met Elly , Josephine van Eijden te Roermond 

                                                         * 12.4.1941 , Tjimahi ( Indonesie)   

 
Kinderen  geboren,  katholiek gedoopt ; 

1. Alexander , Henry , Cecil                                    * 30 .12.1964 , Roermond  

2. Rudolf , Albert , Jacobus, Catharina                  * 28  01. 1968 , Linne 

3. Albert ,Francois , Johan  ,                                  * 22  01.1969 , Linne 

 

XIII.a Alexander , Henry , Cecil 1964 

 

XIII.b Rudolf  Albert Jacobus Catharina  1968 

                                              OO  , 07 – 04 -  1995  met Tanja Hopstaken te Roermond 

 Kinderen  geboren  :   

        - Ruben , Alexander   22. 07.1995 te Voulangis  ( Paris ) 
 

XIII.c Albert ,Francois , Johan  ,1 969 

                                OO , 30 -05 - 1997 met Sandra , Alexandra van Heyst te  Rotterdam 

 

 

 

                     

Geschiedenis vergeet, vergeeft en leert 

 



 10

Keizer Karel V had veel slechte en ook veel goede eigenschappen. Hij at te veel. Hij werkte te 

hard. Hij was fysiek afstotelijk vanwege zijn reusachtige,Habsburgse onderkaak. Hij was een goed 

katholiek en daarom de vijand van de protestanten. Hij hield van de Nederlanden waar hij was 

geboren.  

 

Staatkundig was hij een min of meer groot man. En van alle grote leiders die op het Europese 

toneel van zijn tijd verschenen, was hij zeker niet de minste. Hij was tijdgenoot van Hendrick VIII 

van Engeland, van Machiavelli, Calvijn en natuurlijk ook van Willem van Oranje. Bij zijn meeste 

biografen komt Karel V tamelijk goed weg. Maar de romantische en veelal protestante 

geschiedschrijvers van de vorige eeuw- de grote John Lothrop Motley voorop- hebben de keizer 

verregaand gedemonetiseerd. Want Karel - die zich tijdens de reformatie tot verdediger van de 

katholieke zaak had gemaakt- vocht met de middelen en met het volkomen gebrek aan scrupules 

dat eigen was aan zijn tijd. Toen hij in 1955 uitgeput afstand deed van zijn troon en zich in het 

Spaanse San Yuste terugtrok, liet hij Spanje en Nederland over aan zijn oudste zoon Filips. Die 

maakte kapot wat zijn vader al goeddeels bedorven had. Een paar jaar later was de opstand tegen 

Spanje een feit. Spanje gaat in het 2000 Karels vijfhonderdste geboortejaar vieren maar in de lage 

Landen is Karel V nog steeds iets als de erfvijand, de heetgebakerde paap die Luther en Calvijn 

voor de voeten liep die de Nederlandse brandstapels oppookte om er tenminste 2000 ketters op te 

verbranden. Historisch gezien valt op dat gezichtspunt weinig af te dingen. Moderne historici zien 

de twee gedemoniseerde heersers als gewonde mensen die min of meer het slachtoffer zijn van 

hun tijd en hun omstandigheden werden door religieuze omstandigheden die onbeheersbaar en 

onontkoombaar waren. 

  

De geschiedenis vergeet, vergeeft soms en leert zelfs. Dat is misschien het enige praktische nut 

van de geschiedenis. Wij vallen de Fransen niet lastig omdat ze ons in het rampjaar 1672 overhoop 

gelopen hebben en ons in de Napoleontische tijd bezet hielden. Wij verwijten de Belgen niet meer 

dat ze zich van ons afgescheiden hebben. En wij morren zelfs niet meer over de blunders en 

onheusheden van ons eigen Oranjehuis, over de rol die prins Maurits speelde bij de onthoofding 

van Oldenbarneveldt of over de staatkundige strapatsen van stadhouder Willem II. Net zo min als 

we vandaag nog ons nationale geweten pijnigen over de omstandigheden waaronder de  

gebroeders de Witt  door losgeslagen Orangisten werden vermoord. 

 

De geschiedenis van de gereformeerde familie Bausch is natuurlijk slechts de optekening van een 

micro wereld. Zij kozen de partij van de reformatie en zullen vele generaties lang getrouw blijven 

aan hun beginselen . In een absolute minderheid positie hebben zij zich tot in 1892 in Limburg 

kunnen handhaven waarna vanwege een nog onverklaarbare gebeurtenis de gereformeerde familie 

uit het Limburgse Beek is vertrokken.   

 

De wantoestanden uit de Middeleeuwen zijn door de reformatie en door de renaissance van 

Napoleon gecorrigeerd. Talrijke leengebieden , heerlijkheden smelten tezamen tot landen. Dit gaat 

ten koste van vele oorlogen waarvan de  tweede wereld oorlog voorlopig de laatste geweest is. 

Anno 1995 is de wereld weer grootschaliger ingedeeld in vijf gebieden. De industriële revolutie 

ergens begonnen in het midden van 18e eeuw heeft zich versneld tot het computertijdperk naar nu 

de  informatie samenleving. Door de digitale snelweg ontstaan er virtuele samenwerkingsvormen, 

de computertaal doet wat met Esperanto niet lukte ……wij zijn onderweg elkaar mondiaal te 

verstaan. Het betekent zoals bij elke revolutie drastische veranderingen. De herverdeling van 

middelen  is in volle gang. Het systeem kraakt. Wie is de baas over wie.? 

De feitelijke macht lijkt in handen van de grote multinationals en er blijkt fundamenteel weinig 

veranderd ten aanzien van het federale systeem in de middeleeuwen. Opnieuw zijn er tolhuizen, 

die nu beheerd worden door de nieuwe landheren van nu - de Telecommunicatie, Informatie en 
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Communicatie technologie giganten. Zij kunnen ongestoord hun macht misbruiken. Maar de 

geschiedenis leert dat er zich ongetwijfeld een nieuwe metafoor van Luther, Napoleon of Hitller  

zal aandienen om het vertrouwen dat een burger in de politiek dient te hebben  terug te winnen.  

 

Anno 1995 bestaat er bij mij geen vertrouwen in de corrumperende  Europese , Nederlandse en 

Limburgse overheid. Mijn zoektocht naar de mistoestanden die mijn familie en bedrijven zijn 

aangedaan gaat daarom onverminderd voort. 

 

 
Albert J.Bausch 

Linne , December 1995.  
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Vlucht uit Roermond tijdens de tachtig jarige oorlog. 
 

Roermond 1569 . Het is hartje winter ,  het vriest en het is koud . Veel hout is  gekapt en 

ingeleverd bij die Spanjaarden aan de rattetoren. Er is voor de bevolking  weinig over om zich te 

warmen. Het stadsbeeld rond het totaal  kaalgekapte Munsterplein wordt bepaald door  vrouwen , 

oude mannen en kinderen ,  gekleed in eenvoudige gewaden . Er lopen nog een paar jonge kerels , 

alleen zij die  iets te  betekenen hebben voor de Spanjolen , kennis , geld  of handel, zij mochten 

blijven.. Leynart Dorpman  is een succesvolle koopman in zijden stoffen en levert  regelmatig aan 

het hof van Hertog Alfa, de verfoeide Spaanse overheerser. Hij is nog geen veertig en door zijn 

afkomst uit Gelre en  vele handelsreizen een belezen en vooruitstrevend man. Hij voelt zich allang 

opstandig tegen  de mistoestanden die er heersen en zij zijn niet het gevolg van de Spanjaarden 

alleen! De macht van de katholieke kerk is te groot en wordt  geraffineerd, steeds meer gebruikt 

om het volk te onderdrukken. Door de vele kleine erfoorlogen tussen keizers, koningen , hertogen 

of  lagere landsheren  is er nauwelijks  nog een boer op het veld te vinden en is er  honger alom. 

De keten van onderdrukking is compleet.De kerk helpt de machthebbers en houdt het volk met  

extreme rituelen in bedwang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Thesen aanslag van 31 Okt.  

1517 in Wittenberg, de dag waarop  Martin Luther zijn 95 stellingen tegen de misbruiken in de 

kerk publiceerde,  inslaat als een bom Het is zeker niet de bedoeling van deze Luther om zich  los 

te maken van de katholieke kerk. Hij is uit op een correctie van wat is scheef- gegroeid. Hij grijpt 

de aflaten- cultuur aan, want  het volk  kan haar zonden niet alleen met veel bidden maar nog  

beter met een” betaalde aflaat” afdoen. Het al straatarme volk wordt  tot het  laatste restje  

uitgeperst. Maria -en heiligen verering, straf en verdoemenis een eeuwige, het is een poppenkast 

volgens Leonard. De beeldenstorm maakt de scheiding met de katholieke kerk definitief en 

onomkeerbaar. Het zal leiden tot nog veel nieuwe oorlogen..  Roermond, dat deel uit maakt van 

Hertogdom Gelre, behoort bij de machtige hertog V. van Julich, die zal  leven van  1539 tot 1592 . 

Zijn grondgebied en macht is, door  gewiekste huwelijken van zijn voorvaderen , door  erfrecht 

gegroeid van Julich  naar Kleve , Berg ( met Dusseldorf ) , en zelfs het machtige Gelre . Hertog de 

Rijke,zo wordt hij genoemd , is omringd door meer dan een  vijftigtal krijgszuchtige landsheren 

,die kleine gebieden in pacht hebben . Zij strijden  driftig mee  aan zijn zijde , wanneer het  

tenminste in hun kraam te pas komt. De spreuk van de  Pruisische adel van weleer ,spreekt  voor 

zich zelf “unter der Konig absolut , wenn er unsere Wille tut”. Het zijn in die tijd kleine 

schermutselingen,maar wel complete oorlogen  , die  drie , zeven , dertig of zelfs  tachtig  jaren 

duren . Het zijn er teveel om te tellen .Europa is wel heel lang onderling verdeeld geweest.  Zijn 

vader is  nog wel de grondlegger van een  kerk - en scholen onderzoek geweest , waarin  tenminste 

systematisch onderzoek gedaan wordt naar mistoestanden .Hij is een voorzichtig aanhanger van de 

reformatie maar blijft wel katholiek . Het is een tegenvaller voor Willem de Rijke  dat zijn 

landsheren  hem in de steek laten bij zijn “ gedurfde “ reformatie strijd  of gaat het dan toch om de 

macht van Gelre die ook Brabant toebehoorde. Hij sluit een verbond met een oude vijand van de  

keizer  , Frans de eerste van Frankrijk  , maar het heeft niet mogen baten . In 1542 valt een leger 

van  geallieerden van de keizer ,  Brabant dus ook Limburg en Julich  binnen . De generaal Prins 

van Oranje-Nassau valt het gebied Julich van de geïsoleerde hertog aan en gehele steden 

waaronder Duren worden verwoest. De hertog moet zich gewonnen geven en bij de vrede van 

Venlo staat hij in 1542 Gelre af en moet beloven weer katholiek te worden. Hij wordt later zelfs 

weer een ijverige voorvechter van het katholieke geloof al zal dat wel door zijn huwelijk met 

Maria ,een naaste verwante van de keizer gekomen zijn. 

Mais van Dorpman , zo werd Leonard in Roermonde genoemd , heeft zich aangesloten bij het 

verzet , die het de Spanjaarden in Roermond knap lastig maakt. Zij hebben met 45 andere burgers  

een opstand beraamd die echter door verraad aan het licht komt.. Hij vlucht met zijn familie naar 
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vrienden in Julich.. De schout van Roermond , Johan van Cruchten  , treft niemand van de groep 

meer  aan. Zij worden op 16 maart 1569 opgeroepen om te verschijnen voor hertog Alfa , en zijn 

koninklijke onderzoeksrechter en allen worden bij verstek  verbannen uit Spaans gebied. Hun 

bezittingen worden in beslag genomen.  

Leonard , geen onbekende in textielland , waarin Krefelt in de Middeleeuwen al een  centrum 

wordt , en Roermond  aan  Maas en Roer met zijn wevers in opkomst is , zet zijn handel  vanuit 

Julich voort. Hij is invloedrijk en rijk met een eigen brouwerij , kent de machtigen van zijn tijd. 

Hij keert nooit meer naar Roermond terug , ook niet toen de stad in 1572 meer en meer  in handen 

van  aanhangers van Willem van Oranje komt. Hij  maakt handig gebruik  van ‘ tol vrije zones “  

in die tijd . Hij  leeft verder in Wassenberg  met zijn vrouwe Agathe Bordels , wiens vader loco 

burgemeester  van Roermond is geweest.. Hij kan zijn zoon Heinrich , bij zijn huwelijk met 

Johanna Becker uit het Waalse Hefremont  , in  1583 tenminste nog 1100 daalders meegeven .Niet 

lang daarna overlijdt hij in 1584 te Wassenberg  , hij werd  zestig jaar oud .     

Het Julicher gebied blijft gedurende de oorlog  het toneel van Nederlandse en spoedig Spaanse 

gruwelen. In 1578 raapt de Hertog zich weer  bij elkaar en slaat 
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, in zijn notabene neutraal benoemde gebied ,  bij een bloedig slagveld te Aldenhoven , de 

Spanjaarden terug. Het is in die tijd voor de protestanten  een moeilijke tijd en zoon Heinrich 

vertrekt daarom waarschijnlijk  voor een tijdje naar de vrijheidsstad Aken , een enclave in het 

hertogdom Julich. Toch neemt juist Duren  een bijzondere positie in  als handels stad .  Vanuit 

KuhrKoln , het katholieke gebied van de erfbisschop , worden via de Rijn veel goederen 

verscheept. Er is een bloeiende tolvrije transit handel tussen Duren en Koln , die  met door  

paarden getrokken schepen  naar het zuiden , stroomopwaarts wordt getransporteerd .Voor de 

Calvinisten in het hertogdom Limburg is het ondertussen vluchten geblazen .Zij worden ernstig 

vervolgd  in het Limburgse land. .Zij komen veel naar Duren  en ook Heinrich heeft in1607 daar 

burgerrechten  gekregen  Het is zijn zoon Jacob , die in 1590 in Aken wordt geboren  , die wij later 

terug zullen vinden in het  gehucht  Berzbuir , ten zuiden van Duren.Daar komen  de 

afstammelingen uit de derde generatie  van de Bauschen  en de Dorpmannen tezamen  ,een  “ 

genen” voorbereiding zullen wij maar zeggen. Rondom het adellijke landgoed , de latere 

Bauschhof aan de voet van de  Bertzberg in Berzbuir, ontstaat een ware familie dynastie.   

 I Leonard  Dorpmann *1520/30 Gelre + 1584 Wassenberg  

                                 OO Agathe Bordels  + Wassenberg 

Kinderen 

1.Heindrich  * 1555 ,+ 1620 Duren   OO Johanna Becker 1583 

2..Helene      * 1548                          OO Johannes Badius 1585 ,+1597 aan de pest in Aken. 

3. Dochter    *           + 1610 Heinsberg OO Carcilius Bordels en in 1570  

                                                                    burgemeester van Heinsberg. 

4.Susanne                                              OO Carl Bordels     , professor in Sedan 

II .Heinrich Dorpman * 1155/60 Roermond + 1620 Duren OO Johanna Becker +1560 Hevremont + 1635 Duren 

9 kinderen waaronder  

III Jacob Dorpman + 1590 Aken + 1651 Berzbuir OO1 N.Keuchen OO2 Catharina Brewer , 1637 in Duren 

Kinderen : 3 waaronder Johanna * 1638 + 1720 Berzbuir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middeleeuwen in Julich 
 

Inden 1525 . Werner Bausch komt uit Blatzheim en wordt ook  van Blaezem genoemd. Blatzheim 

ligt ten Osten van Julich , op de rechte  weg naar Kurkoln een gebied dat valt onder de 

aartsbisschop , de kerkvorst van Koln. Het is onrustig in het conservatieve  katholieke Keulse 

gebied . De aartsbisschop , hij is van goede wil, probeert jaren op een rij , tegen de wil van 

zittende machthebbers ,  de sluimerende reformatie krachten te sturen . Hij wilt “ verandering” , 

maar wordt uiteindelijk door de Paus verbannen .Keulen wordt dan zeer vijandig tegen de 

gereformeerde beweging , die overal in Europa op gang is gekomen . De katholieke kerk  bezit 

ruim een derde van al het grondgebied  en wordt door “afgedwongen” schenkingen en slim 

vermogensbeheer steeds rijker en  machtiger. De kerkvorsten zijn  meestal in  politiek en daarmee 

ook in oorlogen verwikkeld . Werner is rond  de vijf en twintig jaar en heeft gehoord van lieden uit 

Inden , slechts een dag reizen verwijderd , die “ anders “denken en er openlijk voor uit durven 

komen. Het schijnt dat de Hertog IV van Julich ook wel eens op  bijeenkomsten ,  bij die eik aan 
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de wolfsberg komt. Daar treft hij  Emilie Jordans  van de Zehenthof , zij zal spoedig zijn vrouw 

worden . Haar vader accepteert  hem graag  , hij heeft immers al wat grondbezit en talers,  is 

ondernemend , kan lezen en schrijven , kortom  een goede partij.  De onzekere toekomst in Keulen 

, zijn innerlijke  onrust en  de  gevonden geliefde  leiden  snel naar een  huwelijk . Hij trekt bij 

Emilie in op de Zehenthof , die recht tegenover de katholieke kerk ligt. Zijn grondbezit  verspreidt 

over velen dorpen ,Blatzheim , Altdorf en Norvenich  wordt verkocht of in pacht gegeven . Hij 

koopt de Weidtmuhle in Inden en is er tijdlang molenaar.De familie Jordans is nog gedegen 

katholiek en Werner wordt gaandeweg meer betrokken bij werkzaamheden rondom de pastorie  , 

waar zijn schoonvader Erken  Jordans  schepen is.  Het leven  in Inden  is tijdens al die 

kortstondige  oorlogen  van de hertog uit Julich, hard en er bleef van de oogst maar weinig voor 

eigen gebruik over. Werner weet echter handig te manipuleren in deze oorlogstijd , 

vertegenwoordigt  vele malen  de inwoners van Inden bij conflicten , en reist daarvoor zelfs naar 

Dusseldorf en Spyer Hij wint  het vertrouwen van vele inwoners uit Inden . Zijn twee zonen Johan 

en Peter groeien voorspoedig op.  

Hij is  al vijftig en schepen van de kerk ,  wanneer hij op een bloedhete dag , Juli 1550 , aanwezig 

is  bij een eerste onderzoek dat de Hertog instelt bij de pastoor. De hertog is de vele onlusten in 

zijn gebied moe en stelt overal bij de kerken onderzoeken in . Het gaat over scholing , 

boekenhouding  van de pastorieën , de giften en schenkingen .Er zijn veel conflicten over allodiaal 

bezit ( niet leenroerig ) en gepachte bezittingen die via speciale regels weer geërfd kunnen worden. 

Werner is niet  verbaasd over al die vragen  , waarop zij daar in Geuenich , onvoldoende antwoord 

kunnen geven. Zij zullen in ieder geval de boekhouding en  het archief  moeten verbeteren.. Hij 

boert ondanks de slechte tijd niet slecht , heeft aanzien en wordt in 1555 aangesteld als stadhouder  

van het gerechtshof in Kirchberg / Inden / Altdorf .  Emilie sterft  jong bijgestaan door haar twee 

zonen die inmiddels volwassen en goede boeren geworden  zijn.   

Een nieuw hoofdstuk voor Werner begint in 1555 . Hij trouwt  opnieuw met de aanzienlijk jongere 

Katharina Wiedenfeld , met wiens broer Goswin hij al veel gesprekken heeft gevoerd over de 

toestanden in het hertogdom en  Europa van toen. Het is een slimme jongeman die  gaat studeren 

aan de universiteit van Heidelberg . In hetzelfde jaar  nog , wordt hun eerste zoon Ahasver geboren 

die een jaar later al een broertje Adam krijgt.  

Hij is  in die periode tot 1559   kerkmeester van de pastorie en wordt  weer langdurig ondervraagd 

over de praktijken van deze pastorie. Hij kan echter de visiteurs van de hertog laten zien dat de 

boeken en zelfs het archief met erfboeken beter zijn gevoerd. Hij is inmiddels verhuisd naar een 

voorname hofstede in Inden die zijn jonge  vrouw heeft geërfd. Zijn zonen  uit zijn eerste huwelijk  

heeft hij  de Zehenthof - en voldoende morgens land gegeven om zelfstandig te boeren.  

Katharina  heeft zich rond 1560 al aangesloten bij een klein en geheim gereformeerd groepje in 

Inden ,  sterk onder invloed  van haar geleerde broer die nog steeds verblijft in Heidelberg.  Zij is 

een levenslustige vrouw die haar twee zonen Ahasver en Adam een goede opvoeding geeft , de 

familie is dan al van goede stand . Werner blijft vanwege zijn officiële functies katholiek  maar is 

wel al in het geheim lid van de Augburgse confessie beweging . Hij koopt ook de Wolfshof , om 

zijn twee zonen later een toekomst te geven . In 1569  het jaar , waar in het Westen de koopman 

Jacobus Dorpman uit Roermond voor de Spanjaarden vlucht , sterft  Werner Bausch  . Katharina 

zal  in 1570 opnieuw huwen met  de vermogende Johann Bardenhewer  en in 1580  wanneer de 

gereformeerde beweging openlijk is toegestaan , er ontstaat  dan  een “gereformeerde gemeente”  

in Inden  , worden Kartharina en haar zonen als eerste  lid .Uit dit tweede huwelijk worden geen 

kinderen geboren .Zij overlijdt in 1612 . 

Van alle kanten vluchten rijke protestanten naar Duren omdat zij overal verdreven en vervolgd 

worden . In Het Westen zijn het de Nederlanders die zich tot het Calvinisme bekeren , zeer tegen 
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de zin van de Spanjaarden , die met bruut geweld en vele brandschattingen in de Eifel huis houden 

. Hertogdom Limburg waarbij ook Gelre behoort is nu  weer katholiek gezind en vele dorpen gaan 

in vlammen op als gevolg van Spaanse invallen . In het Zuiden heeft graaf Philip van Schleiden 

het katholieke geloof weer tot “ verplichting”  ingevoerd en in het Oosten blijft KuhrKoln zeer 

katholiek .Eind van deze eeuw is de macht van de hertog tanende , zijn oudste zoon is al op 

twintig jarige leeftijd overleden en zijn tweede zoon is geestesziek .Toch word er een huwelijk 

voor hem gearrangeerd met Jacoba , de gravin uit Baden. Na  de wel zeer plotselinge dood van 

Jacoba , men fluistert alom van moord , komt de weg vrij voor een tweede huwelijk met 

Antoinette van Lotheringen . De hertog is ernstig zwakzinnig en alles gaat aan hem voorbij. De 

hofhouding  , dan al een soort bureaucratie,  heeft de macht en denkt meer aan zichzelf dan aan de 

hertog. Het land is onbestuurbaar en nog voor de dood van de hertog maken al vele andere 

adellijke families aanspraak op het hertogdom . Het word een politiek theater met Julich als 

treurspel . Wanneer de zieke hertog eindelijk in 1609 sterft , breekt de heksenketel pas goed los. 

Keizerlijke troepen bezetten het gebied , die op hun beurt weer door de andere ‘erfgerechtigden 

adellijken “ , de brandenburgse - pfalzische troepen, worden verslagen. Uiteindelijk zijn het zelfs 

de Spanjaarden , die tot 1614  heer en meester zijn  in Julich.  Na het verdrag van Xanten in 1614  

vechten dan weer de oude aartsvijanden van de Spanjaarden , die Hollanders  om het gebied .Als 

dan in 1618 de dertig- jarige oorlog uitbreekt is het Julicher land het toneel van Spaanse , 

keizerlijke , Hessische  en zelfs  Zweedse soldaten. In dat verwarrende spel van de bovenheren 

spinnen de onderheren , de lagere adel garen ! In elk gebied terroriseert , daar in de middeleeuwen 

, de landsheer meestal  baron of burggraaf , tezamen met  de kerk en een handjevol  omhoog 

gevallen burgers ,  de bevolking. Vooral in deze tijd is er van enige controle door de hertog op 

deze zelfstandige landsheren geen sprake . Niet alleen  boerderijen zijn over- erfbaar maar ook  

openbare  bestuursfuncties als b.v. schepen van de kerk, gaan over  van vader op zoon . Het is een 

tijd van ongeneerde vriendjes- politiek. 

Het huwelijk is een instituut en een  belangrijk middel voor enig bestaanszekerheid.  Door de nog 

sporadische protestanten worden dan ook heel wat tochten ondernomen om geschikte kandidaten 

te vinden. Het hertogdom Julich is in geloofszaken altijd tolerant geweest en het zal deze invloed 

zijn die het mogelijk maakt dat protestanten rondom Duren , als een kleine minderheid , kunnen 

leven gedurende de dertig jarige oorlog  (1618-1648) . Zij zijn rijk en beheersten toen al 

papiermolens en leerlooierijen in Duren en Inden  en als handelsstad heeft dat kleine  Duren een 

speciale roep.  

Ahasver Bausch blijft in Inden  en trouwt in 1580 met de dochter van Wilhelm vom Streithagen  

Het is een ongelukkig huwelijk en alle kinderen sterven jong . Rond 1589  huwt ook Ahasver voor 

een tweede keer met de rijke  Wilhemina Blankarts uit Aken , een familie afkomstig uit Luik 

waarmee hij samen nog 3 zonen en 3 dochters krijgt. Hun bezit groeit in Inden rond de Zevelerb 

aan tot meer dan 200 Morgen land .Ook Wilmenina is reeds eerder gehuwd geweest , hetgeen later 

weer tot strubbelingen met de erven voert. Haar bezittingen gaan van Aken naar Luik en 

s’Gravenvoeren.  Ahasver is nog geen zeventig  wanneer hij in 1624 de laatste adem uitblaast . Zes 

jaar later zal Wilhelmina , die altijd een zwak heeft blijven houden voor de hof in s’Gravenvoeren 

, hem volgen. 

De drie broers Werner , Dietrich en Johannes groeien samen met de zusters Katharina, Maria en 

Christine in Inden op en zullen allen  met vermogende protestanten huwen . Christine , zij is de 

jongste , trouwt voor een tweede maal met een gereformeerde hofpredikant uit Dusseldorf en 

Kleve , een zekere Johannes Hundius . Hij is het die later vele initiatieven neemt om de hoog 

oplaaiende erf- conflicten binnen de familie Bausch tot een oplossing te brengen . 

Tezamen zullen deze families  , al weten zij het niet , hun steentje bijdragen tot het ontstaan van 

een Bausch dynastie , die zich ontwikkelt rondom  een lehnshof in Berzbuir. Hunius schrijft veel 
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brieven aan de familie en raadt ze aan toch het goede voorbeeld te geven , er zijn toch al zo weinig 

protestanten in hun gebied .Uiteindelijk heeft zijn bemiddelende rol succes en worden de 

conflicten bijgelegd. 

De jongste zoon   van Ahasver, Johann  is rond 1600 geboren en  trouwt  in1630 met Johanna 

Brewer , de dochter van Johanna von der Hutten uit Berzbuir , die later een zesde deel van de hof  

zal erven .  Zelf woont Johan zijn hele leven op de Wolfshof , aan de rivier de Inde , in het dorpje 

Inden. 

Met de middelste zoon Dietrich die leeft van 1592 tot 1633 komen wij dichter bij Berzbuir.Hij 

trouwt met Maria Paland de dochter van Tewis Paland en er worden drie zonen geboren Ahasver , 

Albert en Adam .  

Het zal Albert zijn ,  geboren in 1629 ,  die de stamvader genoemd mag worden van de huidige 

familiedynastie  met de naam Bausch.   

 

1.Werner Bausch ( gen.von Blaezem) * 1500/05 Blatzheim + 5.1569 Inden 

                        OO   I.   1525 Emilie Jordan  van Zehenthof +1555 Inden                                

                        OO II.   1555 Katharina Wiedenfeld  + 1612 Inden  (2e huwelijk in 1570 )               

                                      met Johann Bardervelder van Inden. 

Kinderen , in Inden geboren  : 

uit eerste Huwelijk :  1. Johan  

                                    2. Ahasver * 1555  + 21.6.1624 

                                     3.Adam        * 1558   + 21.6.1624 

 

   2.Ahasver ( Asverus , Schweidt , Sweiden ) Bausch ( Buis ,Busch) 

                                     *  1555 Inden + 21.6.1624 Inden 

                            OO I,    1582 N. Von Streitenhagen uit Merzhausen 

                            OO II,  1590 Wilhelmina Blankarts  * 1570 Aken + 1630 Inden 

  Kinderen uit 2e huwelijk ; 

 1. Werner                     * 1590 + 1631 Inden  OO 1612 Elisabeth Kremer 

 2. Diedrich                    * 1592  + 1633 Inden  OO  1615 Maria Palandt 

 3. Johann                      *  1595  + 1664 Inden  OO  1635 Johanna Brewer 

4. Katharina                  * 1600  + 1631 Duren OO  1623 Sixtus Sixtii (+ 1636 Duren) 

5. Maria                         * 1602  + 1641 Heidelberg  OO 1630 Peter Contreel 

6. Christine                    * 1605   + 1667 Cleve OO 1. Johannes von Reclinghausen 

                                                                           OO II. Johannes Hundius 

3.Dietrich Bausch    * 1592 Inden + 1633 Inden 

                               OO 1615 Maria Palandt  + 1594 St.Joris  + 1645 Inden 

 Kinderen geboren in Inden 

 1. Ahasver                     * 1620  + 20.2.1685 Vorweiden  OO 1645 Helena Schroiff 

 2. Albert                        *  1629  + 24.11.1718 Berzbuir OO 22.6.63 Johanna Dorpmann 

 3. Adam                        * 1631 + 17.4.1679    Inden                                                                      
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Berzbuir , De Lehnhof 

 

De sneeuw ligt dik op de Bertzberg in Berzbuir en  alleen  de oude slee doet nog dienst om het vee  

boven in de schuur te bereiken. Het is snerpend koud in Febr. 1672 en Catharina Brewer, zit bij de 

haard te dommelen .Zij is loom en moe , gelijk vroeger als zij na een dag op het  veld terug is op 

de hof. Maar zij werkt al lang niet meer en komt nog maar sporadisch buiten . Haar twee 

kleinkinderen , Dietrich en Anna zijn pas 3 en 2 jaar en slapen  gelukkig, zij zijn  wel erg druk die 

twee kleintjes van Albert en Johanna Bausch. 

 

Het is al weer twintig jaar geleden toen zij in 1650 , met haar man Jacob Dorpman  vanuit Duren  

naar Berzbuir zijn gekomen . Het is toch een grote overgang geweest van het stadse naar het  

buitenleven .Maar Jacob was al ziek en verlangde zo naar de hof , waar hij zo dikwijls kwam bij 

zijn schoonmoeder en waar hij  vroeger met zwager Johannes Brewer , de student, op jacht ging. 

Zij hebben vanaf hun huwelijk in 1637 in Duren gewoond  waar Jacob de textielhandel van zijn 

vader heeft voortgezet. In de middeleeuwen is de benaming “ stad “ voor Duren nog betrekkelijk . 

Er is wel reeds een brede laag kooplieden , handwerkers en schrijvers  die geen boeren meer zijn , 

maar Duren heeft zelf toch nog veel boerderijen en de markt is nog steeds druk bezet. De  hertog 

weet op vele manieren  “belastingen “ te heffen en ook de kooplui hebben het zwaar te verduren 

,een huifkar kost wel 100 gulden per jaar. Gelukkig kan Jacob aan de verschillende legers als 

“hofleverancier “ nog wat verdienen , wat de andere vijand de volgende keer weer komt stelen. 

Berzbuir ligt op de weg naar Monschau , niet te ver van Duren ,het is er prachtig aan de Bertzberg 

. Eenmaal Lendersdorf voorbij  , langs het kerkhof kan je al van ver het grote dak van de boerderij 

zien .Het is een oud adelijke frankische boerderij van voor 1400 , die verpacht wordt door de 

hertog van Julich . De oude Johannes Brewer ruilt in 1583 een hof uit Bruggen  met deze uit 

Berzbuir  en uit de overdracht akte zal later blijken dat vergeten is , te vermelden dat Berzbuir een 

pachthof  is. Er zal  tot in 1800 een recht strijd volgen die dankzij Napoleon goed uitpakt .  

Jacob is aan zijn longen overleden in 1650 en zij  , die nooit boerin is geweest , staat er alleen voor 

, 45 jaar oud . De melkmeester , die ook op de hof woont is al oud , veel jonge mannen zijn er niet 

meer  en het lukt haar niet om de eerstkomende jaren zelfs maar een kleine bijdrage te leveren aan 

de predikant van de gemeente. Zij trouwt in 1660 met  de  goedige Bernard Poll , een katholiek 

nog wel ,  hij kan niet lezen of schrijven ,  maar hij is goed op de hof. Het gaat beter en zij kan 

tenminste weer de kerken belasting betalen .Maar Bernhard is in 1668  gestorven  en haar oudste 

zoon Heinrich neemt het roer over. Het heeft niet zo mogen zijn want Heinrich sterft  in 1671 bij 

een schertmutseling met een Spaanse patrouille , nu is zij weer  alleen op de hof .  

Gelukkig zijn daar Johanna en Albert , die naar Berzbuir komen. Zij moeten te veel pacht betalen 

voor hun “ Kanthuis “ , de vroegere Zehenthof in Inden. Sinds hun huwelijk in 1663   wonen zij 

daar  in het oude stamhuis , nu geheel van Christina Bausch en predikant  Hundius . Aan de 

predikant heeft  het niet gelegen  , zij betalen  slechts  40 rijksdaalders op St.Andreasdag , maar de 

pacht aan de hertog , die gaat de draagkracht van de boerderij te boven .  Albert ,  geboren  in 1629 

, heeft na  de dood van zijn moeder in 1645 , hij is pas zestien  , nog  4 jaar bij zijn oom Johann 

gewoond. Hij kan goed leren ,  werkt op de kansel in Julich /Inden / Duren  en ontwikkelt zich tot 

een soort juridisch expert  In ieder geval kan hij handig met de ambtelijke taal en  Latijn omgaan. 

Hij is heel nauwgezet en bewaart van de vele brieven , uittreksels , iets dat hij geleerd heeft op de 

kanselarij Hij begint ook al vroeg orde te scheppen in de bezittingen van de familie . 

 

Zo ruilt hij in 1661 land met zijn broer Adam , die nu in Altdorf  woont , nadat de erfenis van 

s’Gravenvoeren eindelijk is geregeld .Wanneer hij op vier en dertig jarige leeftijd  met Johanna 

Dorpman trouwt heeft hij bezittingen in Inden, Altdorf , Pier en Lohn ter waarde van 1500 Keulse 

Talern.  Wanneer oom Johann , eind 1664 overlijdt , komen er weer moeilijkheden in de familie 
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en nu werpt Hundius zich op voor de nog onmondige kinderen van Johann wat hij vroeger ook 

voor zijn neven Albert en Adam heeft gedaan. Het schijnt dat Albert en Adam geprobeerd hebben 

met geweld de familie tot meer spoed aan te zetten ! Steeds is ergens s’Gravenvoeren het 

probleem. De zoon Wolfgang Hunius schrijft Albert dat het toch onzin is dat  het  vooral 

kleinigheden rondom de bezittingen  zijn , die de relaties binnen de familie bederven. Het is naast 

Adam vooral neef  Ashaver Bausch , zoon van Werner , die onverzoenlijk blijft Het komt 

uiteindelijk door Hundius toch goed. 

In febr. 1667 sterft hun tweede kind bij de geboorte, het zal tot een historisch kerkelijk probleem  

voeren. Albert en  Johanna behoren tot de gereformeerde gemeente , een minderheid die nog geen 

eigen begraafplaats bezit  in Inden  , zij zijn op Julich aangewezen . Tot op de dag van vandaag 

mogen protestanten  niet op de gewijde grond van de katholieken  begraven worden . Op het 

kerkhof in Roermond  b.v , aan de Kapel in het Zandt , is nog een historisch voorbeeld te zien . 

Een echtpaar ligt daar , gescheiden door een muur , begraven .De grafmonumenten rijken elkaar 

over de hoge stenen afscheiding , de hand , ze zijn  toch bij elkaar. Het hoge water van de Inde en 

de Ruhr heeft de begraafplaats van Julich onder water gezet  en een begrafenis is onmogelijk. 

Albert slaagt er, via een spoedprocedure,  in toestemming te krijgen zijn kind te begraven in Inden 

, ondanks hardnekkig verzet van de pastoor. Een prestatie van formaat , zeker voor die tijd. 

 

Eenmaal gevestigd in Berzbuir is Albert begonnen de hekele kwestie van het pachtcontract aan te 

pakken. Hij verschijnt persoonlijk op het pachtkantoor te Pertzborn , met veel geplande uiterlijk 

vertoon. Deftig  en voornaam gekleed , met een mooi en duur beslagen paard .Hij maakt een goede 

indruk. Hij is  22 jaar in dienst geweest van de  hertog , stelt hij en het kan niet zijn dat de 

Fischenicher  Hof in Berzbuir als pachthof beschouwd wordt. De familie Dorpmans heeft deze 

gekocht als een vrij bezit.! In  1676 wordt vanuit het gerechtshof te  Dusseldorf hem een brief 

gestuurd  , die hij echter nooit ontvangt .De brief , heeft aantoonbaar , nooit de kanselarij verlaten , 

zo zou later blijken . Pas na 5 jaren waagt Albert het weer  om bescheiden , te informeren naar de 

zaak Berzbuir . Dit maal ontvangt hij op 17.4.1681 een brief met  een kopie van de brief uit 1676  

en wordt hem een ultimatum gesteld . Detailleerde informatie  verschaffen of het pachtrecht wordt 

onmiddellijk opgezegd ! Hij maakt dan een genealogisch overzicht van de families  die de hof 

toebehoorden , vindt  de oude ruilverdragen van 1587 en1588 en maakt een nauwkeurige 

opstelling van de 80 morgens land die tot de hoeve behoren.. Ook toen was het ambtelijk apparaat  

laks want er wordt tien jaar niets meer gehoord over  extra pacht belastingen  en dan is Albert al 

voor twee derde deel eigenaar . In 1700 stuurt Albert weer een herinnering en stelt dan al  zijn 

zoon Albert als toekomstige eigenaar voor.  Over pacht schrijft hij in deze brief niet .  Op 

31.1.1707 wordt dan geantwoord dat een “pacht contract”   op naam van zijn zoon  Albert 

voorbereid kan worden . 

 

Zonder een diepgaande kennis van de ambtelijke molen  en het hebben van “interne” relaties is het 

niet mogelijk geweest deze zaak in de wachtkamer te krijgen.  Albert en Johanna hebben  2 zonen 

, Johann Dietrich en Johann Albert en drie dochters Anna Catharina , Ida en Johanna Maria op de 

wereld gebracht in een roerige tijd..  

 

De Hertog Willem Philippe regeert van 1653 tot 1690 en  treedt toe tot het Rijnverbond ,waarin de 

aartsbisschop van Keulen , Mainz en Trier en vele kleine landheren  samenwerken, om uiteindelijk 

de Spanjaarden te verdrijven . Hij voert anno 1672 , in  Julich een volledige vrijheid van 

geloofsgetuiging in .  Maar ook vallen in zijn tijd de roofoorlogen van Ludwig XIV.  Steeds maar 

weer moet foerage en vee geleverd worden. Het land is uitgezogen , uitgeput en grotendeels 

verwoest wanneer de vrede van Nijmegen 1679 gesloten wordt. Zijn zoon Johann Willem  

resideert van 1690 tot 1716 in Dusseldorf, hij is een liefhebber van pracht en praal en zadelt  zijn 

land met grote schulden op. 
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Het moge duidelijk zijn dat Albert het in zijn  leven , 1629 - 1718 , niet gemakkelijk heeft gehad.  

Op een  hoge leeftijd van 89 jaar is hij uiteindelijk overleden en bijgezet in de gereformeerde kerk 

te Duren.   

 

Zijn zoon Albert zal er alles aan doen  om de situatie in Berzbuir   te consolideren.   

 

 

 
Albert Bausch    * 1629 Inden   + 24.11.1718 in Berzbuir   OO 22.6.1663 met Johanna  

                             Dorpmann   * 1638 Duren  + 12.3.1720  in Berzbuir. 

 Kinderen ; 

 1. Johann Diedrich * 1664 Inden + 19.1.1744 Inden  OO Maria Nacken , Esschweiler 

 3. Anna Catharina  *1668 + 12.12.1722 Amsterdam OO Westerhof Amsterdam 

 4. Ida                     * 1672 + 12.7.1725 Inden  OO Johann Turck 

 5. Johanna Maria    * 1677 + 12.7.1717 Duren OO Mathias Trostorf 

 6. Johann Albert      *1679  + 19.6.1762 Berzbuir OO Maria von Berenstein  

 

Consolidatie ( 1670 – 1760) 

 
In 1746 liet graaf Karl Theodor zich kronen in Duseldorf , maar hij kwam later alleen  voor de 

jacht nog maar naar deze contreien .Hij resideerde in Mannheim en  in de zevenjarige oorlog koos 

hij de zijde van Maria Theresia tegen Frederik II van Pruisen. Daarom  komen de Franse 

bondgenoten , die ook tot de vijanden van de Pruisen behoren , veelvuldig naar het Julicher land 

met hun bekende rekwisities en andere  kwellingen. De corruptie is tot ongekende hoogte gestegen 

en zelfs de hoogste ambtelijke baantjes zijn te koop .Op afbetaling kan men de betaling over de 

volgende generatie uitsmeren ( alles kan) .Kunde, kennis en moraliteit zijn niet van belang ,de 

vorsten en hun landheren hebben steeds meer geld nodig .Het is  voor het volk volstrekt 

onduidelijk wat de rechten van de pachtheer of beambte nu wel zijn . Dikwijls heeft deze kleine 

beambte  recht op bepaalde emolumenten ,die dan direct of indirect in zijn zak vloeien. In deze tijd 

, het middeleeuwse systeem begint aan alle kanten te kraken , is Johann Albert Bausch , geboren 

1679 in Berzbuir ,de eerste officiële pachthouder van de hof sinds 1566 .Het is daar een relatief 

veilig onderkomen , hij is ernstig  verliefd op de idyllische hof . Vasthouden is het motto nadat hij 

zijn wilde haren kwijt is. Hij wordt daartoe in de gelegenheid gesteld door de aanzienlijke 

bruidsschat die zijn vrouw  Maria Elisabeth van Berenstein van haar vader , een  hoge luitenant bij 

de generale Staten der Nederlanden , Johannes van Berenstein  heeft meegekregen. Dat huwelijk 

heeft echter veel voeten in de aarde gehad . Eerst heeft Albert in 1703 een hartstochtelijke affaire 

met de katholieke Maria Janssen , waaruit een  on- echtelijke dochter  Johanna geboren wordt. 

Door de enorm felle tegenstand van zowel haar katholieke als zijn protestante kant is een huwelijk 

uitgesloten .De twee grootmoeders van het kind ontfermen zich over het wicht. Ook zijn tweede 

keuze valt kennelijk niet in  goede aarde . Maar nu hij laat zich  niet tegenhouden en  trouwt met 

zijn  Maria op een voor die tijd wel bijzondere manier. Hij zet de familie voor het blok, de 

verliefden vinden in Aken een katholieke pastoor die hen officieel trouwt .Daarvoor  wordt Albert 

als straf , enige tijd buiten de gereformeerde  kerk gesteld , officieel  geëxcommuniceerd heet dat 

.Het verandert niets aan de rechtspositie want in  1711 is hij toch weer ouderling in Duren. Hij 

hoort en leert veel van de familie van Berenstein , is met Maria en zijn hof erg gelukkig . Er zijn al 

negen kinderen geboren wanneer hij in 1725 eindelijk de enige eigenaar  van de  hof in Berzbuir 

is.Hij heeft eindelijk de oude schuld aan zijn oom Johan Dorpman in Amsterdam betaald , het 

aandeel van zijn zusje Anna gekocht en met Johan Dietrich zijn aandeel  Berensteiner hof geruild  

voor  zijn Berzbuirger deel. De kinderen krijgen allen tot zij oud genoeg zijn onderwijs van Maria 

op de hof want de school in Duren , waar de koster les geeft, is niets voor hun protestante 

kinderen. Later,  gaan dan de jongens naar  het gymnasium en Latijnse school in Duren. De velden 
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staan vol met meekraab , dat gebruikt wordt als rode kleurstof voor papiermolens en 

textielkuiperijen , in Duren.. De verfmolen staat al van 200 jaar na Christus  aan het Eifelriviertje  

de Inde , vlakbij de WolfsHof  en het Kanthaus in Inde . Zij komen er nog wel eens  bij  hun 

familie , het dorpje is nu al 500 inwoners groot . Vroeger maakte men daar uit de wedeplant de zo 

mooie blauwe kleurstof , kan hij zich herinneren . Julich is geografisch gezien  een middelpunt 

voor zowel West/Oost als Noord /West verkeer en in 1699 krijgt Heinrich van Duren de concessie 

voor een post - en koetslijn Dusseldorf-Julich Aken die aansluit op de tien jaar eerder geopende 

lijn Maastricht - Julich - Koln  . In 1746 wordt een soort  pakketpost voor de handel “ Luik -Aken-

Julich -Koln “ opgezet . Ook is Julich het Poststation van de Thurn -en Taxisschen , dus de 

keizerlijke Post . Naar de Nederlanden  rijden dan ook al op vaste tijden de postkoetsen . Wel 

15000 voertuigen per maand , passeren de Ruhrbrug bij Julich, een stadje  van amper 2500 

inwoners.   

De vrede van Utrecht in 1713- die de Spaanse successie oorlog afsloot- bracht de zuidelijke 

Nederlanden onder Oostenrijks bewind waar het gouden tijdperk van de V.O.C. in  volle 

ontwikkeling is. Zijn zoon  Bernhard  is daarin al vroeg geïnteresseerd .Hij reist immers  al op 

jeugdige leeftijd ,  naar  Utrecht en de garnizoenstad  Grave , naar de familie van zijn moeder. Hij 

ontwikkelt zich tot een bijzondere jongeman die al vroeg een sterke wil heeft .Geholpen door een 

hoge positie en inkomen , heeft dan een  leidinggevende  functie bij de Post , begint hij al in 1745 

de Hof  te verbouwen . Albert uit Beek helpt hem ook financieel . Die komt regelmatig  en  brengt 

dan materialen uit Holland mee. Bij het huwelijk van Bernard met Johanna Hoesch draagt hij in 

1751 de hof  officieel aan zijn derde zoon Bernard over. De  pacht - overeenkomst wordt door de 

Kurvorst Carl Theodor  aan Berhard toegekend . Zij blijven op de hof wonen , die prachtig 

verbouwd is met luxe paardestallen , een toegangspoort en met een  prachtige kamer  voor hem en 

Maria . Zij worden samen gelukkig  oud , Albert 83  en Maria 93 jaar. 

Johann Albert Bausch   * 1679 Berzbuir + 19.6.1762 Berzbuir 

                                            OO 1706  Maria  Elisabeth van Berenstein 

                                                            *1680 Utrecht  + 30.4.1774 Berzbuir  

Kinderen: 

1. Ida                                        *  1707  + 1701 Berzbuir 

2. Johann Albert                    * 1708  +  1766 Beek            1735 OO Caecilia Stas , Heerlen 

3. Johanna Catharina               *  1710  +  1794 Duren          1735 OO Adolf Croon , Houthem 

4. Johann Adam                        * 1712   + 1774 Lurken         1740 OO Gertrud Gobels , Lurken 

5. Johann Bernhard                *  1715   + 1793 Duren         1751 OO 1 Johanna G. Hoesch  

                                                                                                   1786 OO 2 Susanne Bausch Beek 

6. Ida                                          *  1717   + 1789 Vorweiden   1746 OO Abraham Franken  

7.Catharina Elisabeth                *  1720  + 1791  Duren          1745 OO Karl F. Beuth 

8. Theodor                                  *  1722  + 1785 Duren            1761 OO Johanna M.Henrichs 

9. Susanne Maria                        *  1725                                     1761 OO Isaak Brocardt ,Dalheim 

10. Johanna  Antoinette              *  1727  + 1727 Berzbuir 

 

 

Bernhard  is voor zijn huwelijk lange tijd in het buitenland geweest en  in 1745 verblijft hij 

regelmatig in 's-Gravenhage en Londen. In 1747 is hij een tijdlang directeur geweest van de Post  , 

in het hoofdkwartier van het Nederlandse leger .Hij is dan al 34 jaar oud wanneer hij met Johanna 

Gertrud Hoesch trouwt . Gertrud brengt een aanzienlijk vermogen mee , dat Bernhard in staat stelt 

de hof in Berzbuir te vergroten en te moderniseren , waaraan hij samen met zijn broer Albert al 

was begonnen. Op de voorgevel zijn de letters JBB zichtbaar  en in het woonhuis herinneren veel 

meubelen en huisraad  ( porselein , oude klokken etc. ) aan deze tijd van behaaglijke welstand . 

Omdat het huwelijk kinderloos blijft sluit hij contracten af met zijn talrijke broers en zusters .Hij 

wil voorkomen dat bij zijn overlijden , de hof waar zijn vrouw zoveel  aan heeft bijgedragen , een 

twistappel wordt . Gertrud overlijdt echter eerder  en daarom  trouwt Bernhard in 1786 voor de 

tweede keer , op zeventig jarige leeftijd, met zijn nicht Susanne Bausch uit Beek . De dochter van 

zijn broer Albert Bausch en Caecilia Stas . Het is een huwelijk om het geld en de hof in de familie 
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te houden . Bernhard vertrouwt het niet en  verzoekt hoogst persoonlijk en dringend de  Kurvorst 

dit huwelijk te bevestigen .  

 

Als Bernhard  begin 1793  , natuurlijk kinderloos , sterft  zullen de erfproblemen niet lang op zich 

laten wachten. Want een geheel nieuwe situatie ontstaat wanneer de weduwe Bausch na een half 

jaar trouwt met Johann Albert Bausch , zoon van Johann Isaak en Maria Weck .Een oerneef van 

Johann Dietrich Bausch ,de pachtheer uit 1707. Het huwelijkse contract wordt ter bevestiging aan 

de regering in Dusseldorf voorgelegd die echter niet reageert . Hiervoor in de plaats wordt in 1794  

de nieuwe pacht toch nog aan de grote schare erfgerechtigden van Johann Bernhard toegekend 

.Dat is wrang , juist dat heeft hij  willen voorkomen .Het ziet er naar uit dat de hof verkocht moet 

worden en de opbrengst verdeeld .Maar door Napoleon is het daar niet meer van gekomen. 

Beschikkingen uit Dusseldorf gesteld vanaf 1794 hebben geen rechtskracht meer!  Franse 

revolutionaire troepen hebben de linker Rijn oever bezet en zodra de Franse heerschappij zich met 

de vredes van Campo Formio in 1797 en Luneville  in 1801 gestabiliseerd heeft gaat de wet uit 

van  voor 1794 bekende eigendomsrechten . De bewoners van de hof  lukt het dan eindelijk dat het 

verwenste  pachtrecht wordt opgeheven en omgezet in  privé bezit . Het  landgoed blijft ongedeeld 

in handen van Johann Albert,  die overlijdt in 1803  en daarna van Susanna , die in 1825 sterft .Zij 

hebben twee kinderen gekregen en hun zoon Johann Albert  , geboren in 26.4.1794 ( overleden op 

21.2.1864) , erft het landgoed .Reeds in de achttiende eeuw heeft men zodra er zich een 

gelegenheid voordeed grond rondom het landgoed  gekocht en in de negentiende eeuw is het dan 

bijna 200 morgens groot. 

 

De Franse revolutie ,en daarmee de renaissance tijd ,betekent het einde van de middeleeuwen. 

Napoleon krijgt veel bijval van de bevolking want het is duidelijk dat  vele  nieuwe regelingen , 

die hij uitvaardigt ,voor het volk veel goeds voorspellen want , op 9 juni 1802 , vordert per decreet  

, Napoleon  alle eigendommen van  kerken, kloosters en de landsheren .Zij worden aan de 

hoogstbiedende verkocht hetzelfde  waar in 1792  de boeren al de kans toe kregen , het kopen van  

hun pachtboerderijen . Het is duidelijk dat er een drukke tijd aanbreekt voor de economen , de 

voorlopers van de huidige notarissen .Ook voor Duren dat dan reeds 20.000 inwoners telt, breken 

nieuwe tijden aan. 

  

Onze familie neemt hier afscheid van Berzbuir en begint met  Johann Albert en Caecilia Stass   

een  Nederlandse vertakking , die zich vier generaties in Beek zal afspelen . 

 

 Johann Bernhard     * 26.8. 1715     + 4.2.1793 Berzbuir 

 

In 1747 Postdirekteur in het hoofdkwartier van het Nederlandse leger. Op  9.2.1748 de erfpacht 

van de Hof in Berzbuir ontvangen . In 1751 Diaken, 1774 en 1784 Ouderling van de ref. 

Gemeente Duren  

 

   OO  1  30.11.1748  met Johanna Getrude  Hoesh , 

   OO  2  20.11. 1786 met Susanne Maria Bausch , dochter van Johann Albert Bausch en Cecilia     

Stas te Beek. 

 

Uit beide huwelijken geen kinderen  
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Twee eeuwen als protestant in het Limbugse Beek ( 1700 – 1900 ) 

 

Johann Albert Bausch ( 1708/1766) vestigt zich in 1735 in Beek, is verbonden aan de 

schepenbank en is als lekenrechter werkzaam. De protestanten zijn in Limburg ernstig vervolgd 

geweest en tot 1649 heeft Beek geen zelfstandige hervormde gemeente. Jarenlang is deze 

ondergronds geweest. Inmiddels duurt de onzekere politieke toestand voort. Bendes van de 

troepen van beide zijden doorkruisen het land. Vooral voor de protestantse minderheid is het leven 

onveilig.  Begin 1652 vinden o.a. te Beek brandschattingen door de Spaanse troepen plaats. Door 

het roven en moorden van de soldaten is het moeilijk Beek te bedienen met een predikant. Tot 

grote vreugde wordt in 1655 de eerste predikant toegelaten. Maar door de niet aflatende 

tegenwerking   verliest Beek haar predikant weer snel. In 1669 wonen er in Beek 3 protestantse 

gezinnen. De Fransen vallen in 1672  Beek binnen en de katholieken maken direct van de 

gelegenheid gebruik en ontnemen Beek het recht op godsdienstuitoefening ; veel protestanten 

vluchten. In 1678 verandert het toneel volkomen. De vrede van Nijmegen komt tot stand, 

waardoor Beek en omgeving weer Staats worden. De “geuzen” verkeren altijd in de positie van de 

zeer kleine minderheid, hoewel hun invloed in het dorpsleven minder klein is door hun naar 

verhouding hoger aandeel in de leidinggevende functies. Dit is uiteraard vooral het geval in de 

Staatse periode, als voor functies als scout, notaris, burgemeester e.d. bij voorrang Protestanten 

worden aangezocht. In deze periode 1662-1672 bestaat de Schepenbank van Beek uit 

Hervormden. Ondanks dat de macht nu bij de protestanten behoort, maken zij hiervan geen 

misbruik en staan zij  de katholieken veel toe. Wel wordt er geklaagd over de uitbundige 

Limburgse feesten, in het bijzonder Carnaval.  Johann Albert Bausch ( JAB )  is in deze Staatse 

periode naar Beek gekomen en het wordt hem niet gemakkelijk gemaakt wanneer in de oorlog van 

1740-1747 opnieuw de Fransen in het land zijn. Regelmatig blijven  de wrijvingen tussen Rooms 

en Protestants voorkomen. Aanleiding is vaak het gemeenschappelijke gebruik van de dorpskerk 

het ( zgn. Simultaneum) en de overgang van leden van de ene - naar de andere kerk. De overgang 

van J.W.Bausch naar de Roomse kerk komt hard aan omdat dit een telg is uit een geslacht van 

steunpilaren van de kerk.. Dikwijls was er een vrouw in het spel, want  het is voor de weinige 

protestanten moeilijk om tot een huwelijk te komen. Via zijn broer Johan Bernhard heeft JAB 

zeker hoge contacten bij de “Generale Staten ”  waarmee de gebroeders zeker hun voordeel mee 

gedaan zullen hebben. Zijn dochter Johanna Catharina huwt met ene de Koning uit Haarlem en 

dochter Ida komt goed terecht , weer in Duren. Het is vooral Susanne Maria  die de erfkwestie van 

de Hof  helpt oplossen via een “huwelijk” met oom Johann Berhard. JAB kan de restauratie van de 

Lehnhof in Bersbuir mede bekostigen. In het stadsarchief van Duren zijn documenten met levering 

van materialen vanuit Beek te bezichtigen. 

 

VI Johann Albert Bausch  * 13.5.1708 Berzbuir + 4.5.1766 Beek 

 

                                       OO  1745 Caecilia Stas * 25.7.1717 Heerlen + 2.5.1795 Beek 

 
Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

 

1. Maria Elisabeth         * 21.7.1737 

2. Johanna  Catharina     *  4.3. 1741  +                              , Haarlem         OO Hendrik de Koning. 

3. Johannes Albertus    * 14.3 1739   + 1798  Gulpen     1768 OO Anna Delhaes 

4. Ida Gertrud                * 23.12.1742  +1795  Duren     1775  OO I Henrich Scholler ,Duren  
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                                                                         1781 OO II Johann Scholler , Sittard 

5.Susanna Sibilla            * 20.8.1744 

6.Wilhelm Bernhard       * 15.5.1749 

7.Hendricus Theodor      *18.7.1751                                OO  Maria Beaugrand 

8.Susanne Maria              *6.9.1754   +1825 Berzbuir     OO 1  Johann Bernhard Bausch 

                                                                                         OO II Johan Albert Bausch , zoon 

Joahnna Isaak 

                                                                                         Bausch en Maria Weck uit Linnich. 

9.Jan Adam                      *4.9.1757   + 1839 Beek         1788 OO Anna  Barbara Prym.  

 

  

De Franse Tijd 

Zijn zoon Jan Adam Bausch ( 1757/1839) heeft in Beek belangrijke functies bekleedt hetgeen 

blijkt uit de optekening van de opmerkelijke orgel historie te Beek. Om de nodige gelden te 

verwerven voor de reparatie van het orgel zal de predikant  in 1788 een opstel maken voor een 

intekenbrief en deze samen met de ouderling burgemeester Bausch aan de leden van de gemeente 

aanbieden. De geldwerving verloopt voorspoedig en in september 1790 wordt de opdracht 

gegeven. Lang plezier heeft men van dit , in 1795 gebouwde orgel, niet gehad. Reeds in 1797 

wordt de kerk door de Franse veroveraars gesloten. In 1808 besluit men het orgel, ook door het 

gemis van een organist te verkopen. Hendrik Theodor Bausch dringt aan op aflossing van de 

schuld ad f 400,-- aan Essers te Maastricht, waarvoor  hij al meer dan 11 jaar borg staat. Om 

onbekende reden gaat de orgelverkoop toch niet door. In 1809 gaat men ijverig collecteren buiten 

de gemeente . Van de opbrengst blijft na betaling van de schuld nog een bedrag van f 281,55 over,  

dat tegen  5 % rente belegd wordt bij Johan .Adam Bausch.  

Toen Napoleon definitief  was verslagen kon het Congres van Wenen aan de slag. Dat had er alle 

belang bij dat op de Franse noordflank een sterke en levenskrachtige natie zou komen. Zo ontstond 

het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden en dus een nieuwe, maar wankele eenheid onder koning 

Willem I, die vijftien jaar later eindigde in de Belgische Beroerten en dus in een nieuwe scheiding. 

Om de fouten die hij in zuidelijke deel van zijn koninkrijk had begaan nog extra kracht bij te 

zetten, begon Willem I de  Tiendaagse veldtocht die hem weinig roem bracht en de afgescheiden 

gewesten staafden in hun opvatting dat ze zonder het noorden verder moesten. Het zou nog negen 

jaar duren voordat de grote mogendheden  de nieuwe lijnen op de kaart trokken. Zo ontstonden de 

huidige grenzen van een traditioneel katholiek België en een militair protestants Nederland. Ons 

land trok zich in een soort nationale truttigheid terug en wist met de rijkdommen van Indië de 

vergane glorie enigszins te compenseren. België zette zich aan een industriële revolutie die het 

Franstalige deel ervan rijk en machtig maakte en die Vlaanderen in de rol van onderdrukte 

voetveeg drong. Wat met de kolen en het staal van Wallonië niet verdiend kon worden, werd in 

Kongo weggesleept.  

De bevrijding in Beek  komt in 1814 en in 1815 en dan kan de jonge Johannes Hermandus Cox, 

zoon van Ds W.H.Cox van Geul zijn  intrede doen als predikant . Wrijving is er volop  met de 

fanatieke protestanten - hater, burgemeester Corten. In 1830 sluit Beek zich aan bij de Belgische 

opstand. Het gevreesde Belgische vrijwilligerskorps trekt binnen en zweept  fanatieke  Roomse 

elementen op om het Simultaneum met geweld tot een einde te brengen. Er zijn tal van 

aanleidingen tot ernstige botsingen tussen de hervormde gemeente en het nu katholieke 

gemeentebestuur. De predikantswoning , de betalingen aan de gemeente , bijdrage aan de scholing 

, het verbod van Corten voor het gebruik van de kerk door de Hervormden , de vele procedures 

lopen door tot in 1835  . Uit de aanmerkelijke steun van de Belgische regering bij de bouw van een 
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eigen protestante kerk blijkt heel duidelijk dat de Protestant - vijandigheid niet bij de hoge 

overheid, maar alleen bij de fanatieke burgemeester en zijn kompanen bestaat. Corten ontzegt de 

Protestanten in 1833 zelfs het recht hun doden verder op het enige aanwezige  gemeenschappelijke 

kerkhof te begraven. Als vier jaar later de kerk klaarkomt , prijzen de Protestanten zich gelukkig 

een eigen kerkhofje naast de kerk te kunnen aanleggen. Zoon , Jan Francis Ludolf Bausch , die in 

1834 gehuwd is met Jacobina Claszen , treedt dan in de voetsporen van zijn vader Jan Adam , die 

op 20 Maart 1893 overlijdt , een maand voor het heengaan van zijn vrouw Anna Barbara Bausch 

Prym.   

VII Jan Adam Bausch * 4.9.1757 Beek + 20.3.1839 Beek 

 

                                     OO  1788/89  met Anna Barbara Judith Prym 

                                                            * 6.11.1767 Hottorf  + 22.4.1839 Beek 

 
Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

 

10. Caecilia Susanne             * 26.1.1789  + 9.2.1859 Duren 

11. Johanna Catharina *  7..8.1791   + 20.12 1860 gehuwd met Paul Schenkel ( papiermolen) 

12. Johann Bernhard * 11.10. 1792  +  

13. Susanna Catharina Constatina  * 29.9.1795 + 

14. Jan Adam * 12.6. 1798     + 13.1.1799 

15. Johann Frans Ludolph * 17.12.1799    + 5.4.1872 Beek 

16. Anna Elisabeth Barbara * 5.10.1802    + 31.1.1808 Beek 

17. Johanna Gertrud Maria   *  3.2.1807       +         OO 19.11.1823 met Ds J.Cox ( predikant) 

18. Lucie Catharina  * 12.3.1810      +           OO 24.4. 1838 met  Ernst Wener, Duren     

 

 

Eeuw van rust  en orde ( 1840-1920)  

Ds. Cox zal zijn gehele leven in Beek blijven. Hij trouwt  in 1823 . Met Johanna Gertrude Maria 

Bausch , dochter van Jan Adam , in in de bekende oude hervormde familie Bausch. In 1851 is het 

groot feest in de kerk omdat de gemeente dan 200 jaar bestaat .Maar in deze tijd heerst er veel 

armoede in Beek. De pastoor, de dominee en de burgmeester nemen een loffelijk initiatief: zij 

organiseren samen een loterij ter ondersteuning van de armen. In  1867 telt de hervormde 

gemeente in Beek 63 leden , waarvan velen uit de familie Bausch , Kock en van Didden stammen.  

De belangrijke uitvindingen die in deze tijd gedaan worden en aanzet zijn van  de komende 

industriële revolutie lijken voorlopig Beek te zijn ontgaan., maar zullen zeker de zakelijke  

praktijk van de familie Bausch niet onberoerd hebben gelaten. .Er is weinig bekend over deze 

zakelijke bezigheden van de familie Bausch , die in ieder geval  geen notaris waren .De betekenis 

Okonom ( landwirt) is zeer algemeen. Van Jan Francois Ludolf Bausch ( JFLB)  is weinig bekend  

anders dan dat er drie zonen en twee dochters zijn geboren. Zijn vrouw  Jacobina is op 56 jarige 

leeftijd in 1856 overleden ,  ver  voor het heengaan van JFLB  in  April 1872.   

VIII Jan Francois Ludolf Bausch * 17.12.1799 Beek + 5.4.1872 Beek 

                                  

                                           OO 26.5.1834  met Jacobina Claszen   

                                                   * 1800 Beek +  17.11.1856 Beek 
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Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

 

1. Jan Adolf * 26.3.1835            + 29.12.1893 Antwerpen 

2. Johan Gustaaf * 20.8.1836  +          Maastricht 

3. Johanna Catharina * 25.2.1842  + 

4. Susanne Cecilla * 4.4.  1844            +          OO 23.3. 1850 Catharina Kamphof 

5. Rudolf * 17.8.1849            +          OO Isabel Coumans ( 1854-1926) 

 

Zoon Jan Adolf heeft de praktijk dan reeds overgenomen , en ook hij woont , na zijn huwelijk in 

okt  1872  met Cecilia Smeets uit Born , in het grote huis achter de kerk .In 1875 wordt de 

Keutelbeek overkluisd en moet worden voorzien in buitengewone kosten en omdat er geen  

bedeelden in de gemeente zijn besluit de kerkeraad diaconie- geld voor dit doel te gebruiken. Het 

toont aan dat het een redelijke  tijd geworden is. De kerkeraad heeft wel wat te stellen met koster 

Lemmens. Deze is slachtoffer van de sterke drank geworden en is vaak onbekwaam voor de 

kosterdienst , hij  verstoort zelfs de dienst. Uit het huwelijk van Jan Adolf Bausch worden vijf 

zonen geboren . Uit mondelinge overlevering weet men dat er met deze Bausch een drama heeft 

plaats gevonden. Er is niet veel over bekend , anders dan dat zijn  latere zoon Johan Albert  aan 

zijn kleinkinderen nooit heeft willen vertellen wat er gebeurd is. Bekend is dat  Cecilia Bausch 

Smeets met haar 5 zonen  verhuisd is naar Venlo , terwijl  Jan Adolf Bausch in december 1893 

overleden is te Antwerpen.  Hiermede  sterft met het overlijden van ouderling J.A.Bausch in de 

Hervormde gemeente een naam uit, die er twee eeuwen lang , een centrale plaats heeft ingenomen. 

Van de oude namen blijven alleen Kock en van Didden over. 

IX Jan Adolf Bausch * 26.3.1835 Beek + 29.12.1893 Antwerpen 

                                           OO Okt 1872 met Cecilia Smeets in Born 

                                                                  *2.7.1848 Born  + 20.2.1925 Rotterdam 

 

Kinderen  in Beek geboren en gereformeerd gedoopt : 

 

1.Jan Willem   * 15.9.1873 + 30.7..1939 Wageningen  

                                                OO 28.2.1913 ( Pinang- Malakka ) met Catharina Heydanus. 

                                                       (  Voerde  naam  Bausch van Bertsbergh.)  

2. Frans Ludolf    * 7.3.1875  + 24.5.1942 Utrecht 

                                               OO gehuwd met Anna van der Hoek  

3. Rudolf Marie Joseph    * 4.11.1876  + 24.5.1924 Amsterdam 

                                               OO  met Catharina Johanna Zonne 

4.  Johan Albert   *  16.10.1881 + 11.9.1967 Roermond 

                                              OO met   Philipina Johanna Christina Gutteling 

5. Johann Emile    *28.6.1884  + 11.6.1965 te Nijmegen 

                                               OO   gehuwd met Stien Wiesehaan. 
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Thorn , herinneringen aan Johann Albert Bausch in het witte stadje. 

 

Het is toch weer gezellig geworden daar in het stokoude cafe Crasborn  en mijn opa Johann Albert 

Bausch , hij  wordt Albert genoemd , begint  op te leven na aarzelend zijn tweede borreltje te 

hebben genoten. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om hem uit zijn kamer van het 

bejaarden pension , een prachtig  pand aan de Daalstraat 9 ,  in het witte provincie stadje  Thorn  te 

krijgen. Hij is 85 jaar en nog heel kras.  Vrijdags , in de namiddag , wanneer ik hem meestal  

bezoek is het  theater , hij heeft dan alle kranten  al tot de laatste regel gelezen. Zijn visie op de 

Nederlandse politiek moet ik verteren , hij foetert op de domme praatjes  van zijn boerse 

medebewoners .Kunnen alleen maar over koeien praten , moppert hij  , zijn nog katholiek 

bovendien . Verstaan  hem nauwelijks in  zijn Hollands  , laat staan begrijpen. Ook zal toentertijd  

het nog ingeburgerde wantrouwen tegen een  stadsmens , ook nog een protestant , er  wel debet 

aan zijn geweest. Wij spreken  van  1968 en Thorn heeft nog niet die allure die het later  verkregen 

heeft , een  druk dorp met veel toeristen , aan de Maas , mooi in het wit. Het is toen een dorp  

midden in een woestijn en mijn opa die van Rotterdam komt en zijn hele leven veel heeft gereisd 

is daar bezig aan de laatste bladzijde van zijn 89 jarige leven . 

Van het dokter advies, elke dag minstens twee borrels  nemen , moet hij niets weten omdat hij ooit 

heeft gezworen , nooit meer te drinken .Er heeft zich  vroeger een bijna ramp afgespeeld , dat 

diepe indruk heeft gemaakt. Die wekelijkse bezoeken bij Crasborn zijn voor mij  een dierbare 

herinnering omdat deze krasse knar , eenmaal op gang  , vele “reality “ verhalen vertelt die  voor 

mij zinnig zijn. Hij raakt pas echt in topvorm wanneer er ook nog publiek binnen komt , in dat 

café met oude brandende haard en biljart in de hoek. 

Albert is in 1881 in het Limburgse Beek geboren en is de vierde zoon van  de econoom  Jan Adolf 

Bausch die woonde in het huis “achter de kerk”. Deze is de laatste van de vier generaties Bausch 

geweest , die eens ambt uitoefent dat vroeger ook schepen,  lekenrechter of econoom genoemd 

werd. Mijn Opa was elf jaar toen zijn vader gestorven is  in een tot op heden voor mij onbekend 

familie drama .Het leven van de familie  met de weduwe Cecilia Bausch Smeets en haar vijf zonen 

waarvan de oudste, Wilhelm  20 was en de jongste Emile 8 , moet drastisch veranderd zijn toen zij 

verhuizen naar Venlo, want anders laat het zich niet verklaren dat vader Jan Adolf overleden is in 

Antwerpen. Het is een duistere bladzijde waarover mijn opa nooit heeft willen vertellen. 

Hij verhaalt eigenlijk weinig over zijn familie ,  anders dat  over zijn broer Emile  , wat een fijne  

vent die   was en hoe deftig Wilhelm  ,de planter  uit Indië , wel geweest is. Hij moest  steeds 

lachen om die nieuwe naam die Wilhelm had aangenomen , de deftige Bausch van Bertzberg , 

compleet met stamboek , familiewapen en zegelringen .Willem is al veertig toen hij in Pinang met 

Catharina Heydanus huwt , een bekende familie in die tijd naar het schijnt. 

Emile , directeur van de rederij Koenigsfeld  met vele functies in het Rotterdamse havenbedrijf, 

een autoriteit , heeft mijn opa met woord- en daad bijgestaan in de woelige dagen van zijn bestaan 

.De geridderde Emile en zijn vrouw Stien zijn in ieder geval  alles voor mijn  grootouders geweest. 

Mijn opa is , na de HBS  , op achttien jarige leeftijd ( 1899) in de meubel branche begonnen bij 

een Van Gils alvorens hij in het leger moet . Bij de infanterie word hij  uitgerust met  polsstok , 

fiets en geweertje . Hij is maar  korte  tijd “milicien “, want  wegens een  liesbreuk , opgelopen bij 

een sprong met  polsstok , wordt hij op 26 sept. 1901 ongeschikt verklaard. Ruim 17 jaar leert en 

werkt  hij van “onderen af” in  het meubelvak bij een top fabriek ,  Leyden van Beest , om in 1918  

als zelfstandige agent een  agentuur te beginnen . In de begin jaren is zijn zaak  gebaseerd  op de 

O.M.V. ,  een  elektrische meubelfabriek te Overschie . In de periode 1929 tot 1936 gedurende de 
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crisis jaren  heeft hij daarnaast ,een eigen  winkel  opgezet onder de naam ,Bausch & Zoon , 

Schiebroek v.h. Chef vertegenwoordiger der Fa. Leyden , van Beest & Co waarin mijn vader 

Johan Adolf een rol heeft gespeeld. Een avontuur  met slechte afloop, in een crisistijd waar geen 

stuiver te verdienen is. Mijn vader , die toch al geen goede verstandhouding met zijn vader heeft  , 

gaat daarna als vertegenwoordiger van Unilever in 1936 naar Limburg  om zakjes blauw te 

verkopen . Mijn Opa gaat verder met , wat toen al een niche genoemd  kon worden , bij ene 

v.d.Putte , antieke meubelen  op maat  verkopen ! 

Een droom , waarover hij niet wilt vertellen ,  is kennelijk  niet  uitgekomen en de relatie  vader / 

zoon is nooit echt goed meer geweest. Wat de  pot de ketel  verwijt geldt ook voor vader en zoon. 

Want vader Albert schijnt in  die tijd nogal een fuifnummer te zijn geweest met vele vrienden in 

de binnenstad van Rotterdam. Het is uit die tijd dat hij gezworen heeft nooit meer een druppel aan 

te raken toen hij dronken  uit een sloot is gevist. Het beroep “ handels reiziger” is in die tijd , en 

dat heeft tot  de vijftiger jaren geduurd , een  ambulant en avontuurlijk leven. Het geeft ook status. 

De vele handelsreizigers troffen elkaar in de trein of in hotels want elke dag naar huis is er niet bij.  

Er wordt veel gekaart en gebiljart en gokken was ook niet onbekend. In veel grote steden zijn deze  

trefpunten bekende  hotels van naam. Het toneelstuk  “de dood van een handelsreiziger ” ( Co van 

Dijk ) geeft deze tijd gevoelig weer. 

Zijn dochter Sjaan is  zijn oogappel terwijl de verwachtingen van zijn zoon Jo(han) nooit zijn 

uitgekomen. De kinderen worden streng en bangelijk opgevoed , ze mogen geen sport bedrijven 

,voetballen of schaatsen . Mijn vader is naar de verhalen van mijn moeder Katrien en  vriend 

Muller vroeger reeds een charmeur geweest met rieten hoed, modieuze kleding en veel dansen op 

de Coolsingel . In een oude  binnenstad die er nu niet meer is. 

Daar bij Crasborn komen  verhalen los die ook nu nog “waarde “ hebben denk ik. Bijvoorbeeld : 

zijn huwelijk met Pien Gutteling komt  wat  vroeg en is een “moetje” . Natuurlijk is de vader van 

Pientje  ongerust,  maakt zich zorgen over de toekomst van het stel.  Opa heeft moeten bewijzen 

dat hij voor de kost kan zorgen .......want hij verdient toen reeds 790 gulden , incl. tantième per 

jaar !.Een brief  , van zijn baas moet dit hard maken . Moet een hele strijd zijn geweest met die 

oude Gutteling in Slikkerveer ,een poelier  in goede doen. Zijn verhalen over de paardetram en 

eerste auto zijn kostelijk en het is hem gegeven hiervan te genieten omdat de rijke tak  reeds 

automobielen heeft . Zelf is hij veel met radiospoelen bezig en knutselt  radio's in elkaar. De 

Mexicaanse hond heeft hij nooit kunnen overwinnen. In zijn meubelvak is hij meer dan alleen in  

verkopen geïnteresseerd .Hij bouwt  een  bibliotheek van kunst en meubel ontwerp-boeken op  en 

heeft  vreemde hulpmiddelen om meubels te ontwerpen en uit te tekenen. Hij kan op  85 jarige 

leeftijd nog enthousiast worden over het wapenfeit  dat hij Anton Philips als klant heeft gekregen , 

omdat hij de typische Philips bureaus heeft  ontworpen. Ik herinner  mij als jongetje dat ik  aan de 

Nobelstraat mocht tekenen met zijn geheimzinnige  instrumenten . Een ding om te vergroten of in 

perspectief te tekenen , of de voorloper van de kopieer machine.......,.waren deze curiositeiten maar 

bewaard gebleven. Toch heeft de ondergang van zijn zaak in de crisistijd diepe sporen 

achtergelaten want hij is  55 jaar oud in 1936 en moet opnieuw beginnen in een zeer donkere tijd. 

Hij wordt agent van een Belgische fabriek die als specialiteit heeft het kopiëren van  “oude 

meubelen “ hetgeen tot op zeer gevorderde leeftijd  zijn specialiteit is gebleven. Hij reist met trein 

- en bus door Nederland en is ook jaarlijks  op de Leipziger Messe , in die tijd het Mekka van de  

handel. Kennelijk is hij in staat de gewenste antieke meubelen te ontwerpen en te laten maken , 

eerst in België maar later ook in Duitsland. Hoe hij de oorlogsjaren is doorgekomen is mij een 

raadsel omdat de meeste fabrieken in 1942 en later niet meer normaal functioneren .Alles , dus 

ook de verkoop ligt stil  en daarmee zal ook geld een groot probleem  geweest zijn . Broer Emile 

moet toen geweldig geholpen hebben en ook de familie Greeve van mijn moeders kant zal met de 

tuinderij wel geholpen hebben. Direct na de oorlog , weet ik dat mijn opa regelmatig in Limburg 
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langs komt , met een koffer waar altijd een verrassing uitkomt  , speelgoed van formaat. Het is 

voor mij - en mijn tweeling broer ,  altijd onbegrijpelijk gebleven waarom wij elke dag  , op onze 

knieën voor een stoel , een rozenkrans moesten bidden .Een speciale aflaat moest verdiend worden 

voor de “bekering” van onze protestante grootouders Bausch. Daar waar zij van mijn  katholieke 

moederskant  zuinig ( op het gierige af )  zijn , is mijn  opa  Bausch  vrijgevig.  Ik zal daarom wel 

nooit een goede katholiek  geworden zijn. 

Sociale voorzieningen  bestaan  niet , een vakbond Mercurius knokt voor  zijn belangen, en  zo 

was mijn opa al 64 jaar toen de oorlog is afgelopen. Een oorlog die veel vernietigd heeft  in 

Rotterdam en van een pensioen is  geen sprake , ga er maar aan staan. Hun huis in de 

Nobelstraat102b  in Blijdorp , staat in mijn herinnering vol met antiek, gekocht als een soort 

pensioen .Er is  een verdieping  onderverhuurd aan een heer Potter , die  in papier deed. Opa 

vertrouwt geen banken , geen vakbond , geen overheid  meer , wat na de ervaring uit 2 oorlogen en 

de crisistijd zeer begrijpelijk is. Waarschijnlijk  heeft ook  zijn buitenlandse  ervaring - en 

inkomen een rol gespeeld bij zijn alternatieve oplossingen  voor  financiële -en fiscale 

aangelegenheden ,creatief als hij is. 

Veel geluk heeft  hij  niet met zijn dochter Sjaan , die  een moeilijk en ongelukkig huwelijk heeft 

en kinderloos na een lang ziekbed ( KK )  in 1953 is overleden. In zijn huis herinner ik mij ook 

nog een stokoude oma ( Gutteling waarschijnlijk ) die altijd in het typische stoeltje met de veren  

zat, vlak bij de kachel.  Alhoewel Opa altijd met “onwillige “ benen ( spataderen)  kampte , ze 

waren wit omzwachteld , reisde hij  nog  stad en land af totdat hij  in 1957  in Hoorn bij een val 

zijn heup brak. Toen wordt hij op vijf -en zeventig jarige leeftijd gedwongen thuis te blijven. Het 

is een groot gevecht geweest om hem van zijn recht op AOW te overtuigen  , de wet van Drees is 

dan net aangenomen .Hij heeft altijd zijn maandelijkse pensioen als “ niet verdiend “ beschouwd . 

Het vijftig jarig huwelijkse feest in 1956  is in feite dan ook zijn afscheid van een werkend leven. 

Op dat feest heeft  oma Pien verteld over die gekke “Albert “ die vreselijk de pest er in had 

wanneer hij die dag niets verkocht had . Hij heeft dan zijn “schoenveters niet kunnen verdienen” , 

is totaal  niet aanspreekbaar , en morst als uitmuntende eter ,  nog meer dan normaal.. Tien jaar 

later mogen  wij zelfs het diamanten feest vieren en het is toen dat oma Pien , zij is 82 , voor de 

eerste maal ingaat op onze uitnodiging eens naar Linne te  komen  Daar is zij  onverwachts -en  

plotseling overleden . Mijn opa is  nooit meer in Rotterdam geweest. Met veel meten en passen 

wordt er , naar wij dachten een passend bejaarden oord gevonden in dat privé tehuis in Thorn. Het 

korte verblijf bij zoon Jo in Roermond  wordt onmogelijk  door een  ernstige ziekte van  zijn 

vrouw Katrien , dat was een ramp op zich.!. Het is te danken aan dominee Mater , van de  kleine 

protestante gemeenschap in Roermond , dat  er een oplossing gevonden wordt. 

Daar bij Crasborn wilt opa alles over mijn jonge bedrijf Varel weten , waarvan hij de opening in 

april 1968 in Echt nog heeft  meegemaakt  en waar  die vier generatie foto  genomen is. De 

discussies gaan over prijzen , winsten ,  klanten , toepassingen van de elektronica met meestal al 

transistors maar soms nog een radiobuis.   Hij kan  maar niet begrijpen dat die kleine dingetjes die 

ik maak zo duur moeten zijn !. De laatste keer  dat wij samen  ,voorzichtig  schuifelend en 

gebogen naar de grond, naar zijn pension  gaan - stopt hij bij de deur , kijkt  naar mijn schoenen en  

zegt..........je hebt goed verkocht vandaag.  Pas s ’avonds zie ik   wat hij  bedoeld  .  

Nieuwe veters sieren mijn schoenen , een verrassing van mijn  Elly , een schat van een vrouw.   

Linne , Albert J.Bausch 
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Johan Albert Bausch   * 16.10.1881 Beek + 20.2.1970 Roermond 

                                      OO  7.3.1906  met Philipinna Johanna Christina Gutteling  

                                        * 25.6.1885 Rotterdam ,  + 11.9.1967 Roermond  

 

Kinderen : 

1. Johan Adolf  Teunis Bausch * 4.8.1906  + 19.07 .1985 Roermond 

                                    OO  14.5. 1936 Catharina Hildegardus Greeve 

                                    * 4.12.1908 Rotterdam  , + 21.10.1972 Horn 

2. Corstina Cecilia  Bausch         * 12. 1.1913  Rotterdam ,  + 30.08.1953 Rotterdam 

                                    OO 31.7.1941 Hans J.Donner , geen kinderen. 

 

Er zijn nog een aantal zaken van Johan Albert  Bausch in  familie bezit b.v.: 

• verzameling oude boeken . 

• verzameling van zijn ontwerpen  en catalogie 

• enig behouden anthiek als  Klok , vaas en  meubelen 

• verzameling foto,s en  correspondentie uit zijn tijd.   

 

 

Terug in Roermond. 

 
Mei 1945 arriveren zij op een open en vol geladen vrachtwagen  vanuit  het Friese Twijzel  in het 

verwoeste Roermond .  Jo en Katrien Bausch hebben  er in Friesland wel van gehoord  maar toch 

is het schrikken als  zij al van verre bij Horn ,  de afgeschoten toren van de kathedraal zien .In de 

stad is veel kapot , de Kapellerlaan kennen zij niet meer terug, het ziet er onwezenlijk uit. Hun uit 

gele stenen opgetrokken huis aan de Scheidingsweg 32 staat er nog ,maar alle persoonlijke spullen 

zijn weg , het is er leeg .De tweede- wereld oorlog heeft zichtbaar ook Roermond aangetast en 

blijvend van littekens voorzien. 

Het zag er nog wel zo zonnig uit dat leven , toen zij in 1936 van Rotterdam naar Roermond komen 

Een prachtig huis , tegenover het klooster op Schondelen , met uitzicht op de poort met de herten 

en buitenlandse priesters, met een rood kruis nog wel . Omdat Katrien van de doktoren in 

Rotterdam  gehoord heeft dat zij geen kinderen kan krijgen is de verbazing groot toen zij in 1937 

toch zwanger blijkt te zijn . In juli 1938 wordt de verrassing compleet als in plaats van de 

verwachte eenling een  tweeling wordt geboren . Zij ontvangen bij de doop de namen Albert , 

Johannes  en Johannes. Haar zusje Marie komt over en helpt  enorm met het vele werk en ook de 

heimwee naar Schiebroek wordt dan minder. De Limburgers durven nu zelfs met haar te praten als 

zij met die grote vreemde kinderwagen aan de wandel is. Zijn het er twee vragen zij , alsof  het 

niet te zien is. Vergeten is de vreselijke crisistijd waarin  zij zo hard heeft mee gewerkt op de 

familie- tuinderij . Haar al vroeg overleden vader is oprichter geweest van het tuindersdorp 

Schiebroek  en loco burgemeester  van Hilgersberg waartoe het gebied behoorde. Deze Greeve is 

al in Berkel , van waar hij  afkomtig is  , gewaarschuwd niet naar Schiebroek te gaan , omdat de 

grond ziek is. Dat hebben zij later geweten , die grond is en blijft halsstarrig  weigeren mee te 

werken aan een goede oogst. Zelfs het stomen van de grond helpt niet en de bonen teelt is niet 

rendabel . Tomaten , dat gaat, maar levert als armelui -voedsel weinig op. Haar moeder 

Clementine ,  wordt  Mensje genoemd omdat zij klein van stuk is ,  weet echter van geen opgeven. 
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Zij heeft letterlijk en figuurlijk op de tuinderij de broek aan  en stimuleert voortdurend haar vier 

zonen ,Dries ,Koos , Cor , Jo en de twee meiden Katrien en Marie. Met grote creativiteit wordt 

hard  gewerkt . Er wordt voortdurend geëxperimenteerd met iets nieuws , vooral wanneer Dries 

met zijn lasapparaat aan de slag kan  gaan . Het grote huis , hoog aan de dijk , is dan ook 

veelvuldig het centrum van  buurt activiteiten . Sober dat wel en met veel eerbied voor  katholieke 

gebruiken . Met het eigen huisorkest  erbij  zit de stemming er meestal  goed in , het lijkt wel een 

jeugdsoos daar. Vooral wanneer Cor  zijn viool pakt en samen met Koos op de accordeon  een 

medley van tango's en walsen speelt , dan wordt er  gedanst . Schaken , dammen , kaarten en er 

toneelstukken worden opgevoerd .Die  Dries heeft altijd wel iets geks  als bijvoorbeeld die 

lopobiel , een aan elkaar geflanste  rapsodie van  auto fiets en trein .Lassen is zijn hobby en dat 

past hij ook te pas en te onpas overal toe. Jo Bausch van de Adreanalaan , waarmee zij al jaren 

verloofd is , heeft het daar zeer naar zijn zin ,  hij kent  thuis  die gezelligheid niet. Met de 

gebroeders Greeve worden toeren uitgehaald , die zijn moeder hem  zou verbieden. Te gevaarlijk  

die sporten. .Hij is  een echte stadsjongen en  geen partij wanneer er geschaatst wordt  naar Gouda 

en terug . Maar met dansen op het ijs is hij weer de beste en  zijn polkebrokken heel gewild. De 

meubelzaak die hij met zijn vader, ook in Schiebroek  heeft draait niet , er  is altijd ruzie met die 

ouwe .De mensen hebben geen geld om ook maar de goedkoopste stoelen te kopen. .Het is toch 

een geluk geweest dat hij die baan als vertegenwoordiger voor Limburg bij de Reckits kan krijgen 

. Hij moet zakjes blauw voor het witten van de  was gaan verkopen , iets nieuws voor die tijd. 

Gelukkig is hij tijdig gedoopt en nu katholiek , zodat zij eindelijk kunnen trouwen in Hilgersberg 

.Hij is al dertig en Katrien twee jaar jonger. Het is voor Jo nogal wennen geweest , die vroomheid 

van schoonmoeder Greeve en die verplichte  tochten naar de kerk . In Limburg , uit het zicht , 

denkt hij zal het wel minder worden.  

De oorlogstijd 

Ze zijn net verhuisd naar het nieuwe huis op de Scheidingsweg , de vroegere scheiding tussen 

hertogdom Gelre en Gulick , als in  1940 de oorlog losbarst . De eerste jaren  valt het aan de Kapel 

in het Zand wel mee . Jo wordt wel steeds gevraagd naar zijn Ausweisz , ziet er inderdaad wat 

joods uit , en er komen voedselbonnen. De berichten uit Rotterdam  zijn veel slechter. Er zijn veel 

doden gevallen bij het bombardement en de gehele binnenstad is plat gegooid. Gelukkig is 

niemand van de familie gevallen en ook oom Emile Bausch die toch bij het Hofplein woont is 

ongedeerd. Treinen rijden er niet en Katrien wil perse naar Rotterdam , dan maar fietsen die 160 

kilometers in die winter van 1941. Met elk een van de  jongens Appie / Jan voorop , hebben zij 

wel 15 uur gefietst om Rotterdam te bereiken. Omdat Jo voor zijn werk wel 70 km per dag fietst is 

het voor Katrien een geweldige prestatie. Op de tuin hebben de jongens nu tabak geplant en 

kunnen zij zelfs “ verpakte”  sigaretten fabriceren .  Het ziet allemaal als echt uit en het levert 

meer op dan die bonen . Koos die al een tijd groenteboer is met zijn vrouw Beb in Overschie kan 

zich ook goed redden , al zal hij later wegens het bezit van een radio worden opgepakt en naar een 

kamp diep in Duitsland worden gebracht. Toch is de stemming grimmiger dan in Roermond , er 

zijn  al  razzia's en overal is kontrole. Er is  een avondklok en veel Duits groen op  straat. 

Terug  in Roermond , heeft Jo met de buren  gaten  de keldermuren doorbroken  , zodat zij in ieder 

geval een vluchtweg hebben. Met de familie Vlak , Jaap en Truus, ook een handelsreiziger ,die 

twee deuren verder woont , trekken zij veel op . Elke dag brengen zij  tot juli 1943  de kleuters 

naar de kleuterschool op de Kapellerlaan .  S' Woensdagmiddag is het vrij en Annie Vlak ,Corry 

de Brouwer en de tweeling Appie /Jan zijn gelukkig  thuis wanneer een verdwaalde Engelse bom  

de school totaal vernield . De paters aan de Kapel helpen geweldig en vooral de kapelaans van der 

Heuvel en Bleys komen op huisbezoek .Er wordt ook een  Russische vluchtelinge in huis 

opgenomen. Het is inmiddels ook in Roermond gemeen oorlog geworden en de  joden, waarvan 

Roermond  een echte concentratie heeft , zijn al gevlucht of weggevoerd. Het wordt nu de kunst 

om buiten de arbeidsvoorziening te blijven  en toch  eten en brandstof te bemachtigen . Daar zijn 
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Jaap en Jo , samen de hele dag mee in de weer. Zij krijgen gelukkig vanuit Rotterdam hele 

ladingen bonen en eigengemaakte zeep gestuurd .Die sigaretten zijn voor Jo een ruilmiddel voor 

eten . Ook de mooie  antieke  rode salon wordt geruild tegen eten . Alleen de spiegelkast blijft dit 

lot bespaard. Omdat ook de mannen moeten onderduiken wordt deze foerage taak overgenomen 

door de vrouwen. Er zijn tal van schuilplaatsen bedacht , onder de vloer , achter kasten , in 

verborgen hoeken , in gaten buiten in het veld  , te gek om op te noemen. Jo Bausch kruipt in het 

kleine kastje van het dressoir. De tweeling is geleerd de deur van het kastje op slot te doen , en de 

sleutel in een vaas te werpen. Daar heeft Jo  twee uur vastgeklemd gezeten , Spaans benauwd , 

geen Duitsers meer te horen en de jongetjes maar spelen bij die van de Brouwer op de hoek. Toch 

lopen de spanningen tussen de echtelieden soms hoog op. Jo wilt zich aangeven , vooral toen 12 

mannen , vlakbij in de tuin van Massie , uit  de schuilbunker zijn gehaald en gefusilleerd op de hei 

bij Patershuuske. Jaap en Jo  zijn  tijdig  uit die bunker gevlucht . Zij hebben de patrouille gehoord 

toen zij thuis onder de vloer zaten. Verraden boel zeggen zij , voelden zich angstig in die bunker 

met zijn allen op een hoop.  

Winter 1945 wordt de situatie onhoudbaar . De lucht is zwart van vliegtuigen , die zwerm na 

zwerm Essen en Dusseldorf bombarderen. Vanaf de zolder kan men de rode gloed daar in 

Duitsland zien. Toen een munitie trein vlakbij op de hei in de lucht springt wordt het menens. 

Roermond ligt in de frontlinie en de bewoners worden geëvacueerd .Binnen enkele dagen worden 

zij verzameld in de eiermijn , maar daar besluiten Jo en  Jaap met families onder te duiken in 

Maasniel  De Engelsen zijn al in Linne , wordt gezegd en die evacuatie gaat via Duitsland 

helemaal naar Friesland hebben zij gehoord. Zij hebben het een paar dagen volgehouden in Neel  , 

maar toen de granaten insloegen  , daar waar zij schuilen besluiten zij alsnog zich te melden . In de 

allerlaatste stoet vertrekken zij naar Brugge , vlak over de grens. Het door Bausch in elkaar 

geknutselde karretje stort al bij de grens in elkaar .Alles wordt op de enige overgebleven fiets 

geladen . Het vriest en het is koud in die ongelooflijk vieze steenfabriek in Brugge , waar de  

evacuées verzameld worden . Er is alleen wat stro verkrijgbaar  en  wegens gebrek aan elke 

sanitaire voorziening is het buiten al snel een groot schijthuis. Wanneer zij als vee in  

goederenwagens van de gereedstaande trein worden gedreven blijkt  hun fiets , verborgen onder 

het stro, te zijn gestolen. De wagons zijn overvol en om de vloer vrij te houden wordt zoveel 

mogelijk opgehangen aan de wand. Tijdens de twee dagen durende tocht naar het noorden wordt 

de trein onverhoopt aangevallen door twee Engelse jacht vliegtuigen , die het roden kruis teken op 

de trein niet vertrouwen. Met elk een kind onder hun arm springen Jo en Katrien uit de trein  en 

zoeken dekking in een greppel. Na de aanval  liggen er verschillende mensen dood  , midden op de 

wei . De witte lakens  over de doden  blijven lang  nog een lugubere herinnering. De wagons zijn 

doorzeefd met kogelgaten  en de opgehangen kinderwagen is onbruikbaar geworden , de wielen 

zijn er afgeschoten. Als  na  lang wachten    op een nieuwe locomotief  , Friesland wordt bereikt 

lijkt het daar wel een hemel op aarde. Voedsel in overvloed en de kinderen genieten voor de eerste 

keer van hun leven van een boterham met suiker. Het is dan 26 Febr. 1945 . Gescheiden 

ingekwartierd , Katrien met de jongens bij een bakker en Jo bij een boer , hebben  zij de staart van 

de oorlog meegemaakt .De kinderen worden kaal geschoren en ontluist  en de vele zweren 

behandeld. Maar de Canadezen komen . Juichend staan zij , samen met veel toeschouwers , aan de 

weg van Leeuwarden naar Twijzel . De Duitsers en bruine  NSB’ ers , vluchten in  kleine groepjes 

aan hun ogen voorbij . Een plotseling verschenen Canadese tank schiet ze genadeloos neer. Zo 

dichtbij is de dood nog nooit geweest . Maar de nachtmerrie  is voorbij , zij kunnen  terug naar 

Limburg , de wederopbouw begint. 

Wederopbouw in het roomse leven 
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Het roomse leven aan de Kapel in het Zandt is in 1955 op haar absolute hoogtepunt wanneer meer 

dan 20.000 pelgrims met een Pax Christie processie op een mooie avond in Mei  door de straten 

trekken. Onafgebroken trekt de processie , pelgrims met kaarsen in ijsbekertje , tegen het lekken 

en uitwaaien , in de hand  , met muziek van de  fanfares ,  mannen en  maagden koren,  

trommelende schutterijen , rond de kapel van het wonderbaarlijke Mariabeeldje . Genezingen 

worden er aan toegeschreven , veel wensen worden vervuld , het is eeuwenlang een cultus en in 

deze tijd verworden tot pure commercie. De straten zijn versierd en er liggen prachtige 

bloementapijten , de maagden zijn gekleed in hemelsblauw en zwaaien tijdens het zingen met 

palmbladeren. De bakkers , cafes en de vele kraampjes met de souvenirs doen goede zaken. 

Er komen wekelijks processies uit het gehele land , brengen grote kaarsen mee en de tegelwand in 

de kapel raakt overvol. Flessen putwater gaan mee naar huis, genezen ook daar. De van huis uit  

gereformeerde Jo Bausch treft het zeer, deze roomse vroomheid is aanstekelijk . Iedereen in de 

wijk de  Kapel wordt door de pater redemptoristen ingezet .Elke zondag zijn er, naast het 

bijwonen van de Mis  met de helse  donderpreken ,de verplichte bijeenkomsten van de “familie”  

of  “congregatie”. Mannen en vrouwen gescheiden  en in de middag is er als toetje nog het Lof . 

De jeugd is  misdienaar en/ of bij het koor , en de volwassenen hebben vele taken , van 

lekendiaken , collectant , processie- meester tot kaartjes- knipper toe .Velen blazen bij de fanfare 

van Partouns of zingen bij  het koor  van  Pennaerts . Daar zijn de Rotterdamse kerktochten niets 

bij en Mensje met dochter Marie Greeve zijn met de woonplaats van Katrien dan ook zeer in hun 

sas. 

Op zijn sterfbed in 1985 shockeert hij de aanwezigen,  vrienden en familie, door bij  het toedienen 

van het Heilige Olie ,  te prevelen dat hij blij is dat een pater Lazarus hem bediend .De pater van 

de orde  van Lateristen  weet  zich nauwelijks in  plooi te houden.  

De eerste tien jaar  na de oorlog  zijn omgevlogen . Iedereen is hyper aktief zo ook de het gezin 

Bausch . Jo verkoopt pudding “ Dickertje Dik “ , de zeep van Decker en andere kosmetische 

artikelen .Hij is secretaris van de  handelsagenten vakbond St.Wiro en penningmeester van de 

grote toneel vereniging “speelgroep Gelre “. Samen met Katrien  is hij dag en nacht met zijn twee 

jongens bezig . Die leren voetballen  bij Swift , zwemmen in de Maas bij RZ en bij de welpen , 

later de  padvinders van Bleys , het spel van Baden Powel bedrijven. Buurt feesten zijn in zwang 

en de jaarlijkse tochten met paard en wagen naar de speeltuin van Barten in de Weerd en  met de 

processie naar Berg zijn  hoogtepunten. 

De auto heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De eerste is een DKW  , waarvan de wielen wel eens 

voor de pruttelende auto uit willen rijden en het uiteindelijk begeeft wanneer een lading zeep door 

haar houten vloer zakt. Bij elke nieuwe baas , Jo heeft er velen gehad , komt er weer een nieuw 

soort automobiel en de auto wordt zijn  heilige koe. Bij de intrede van de televisie worden de 

feesten  wat minder  en wordt er naar  romantische  operettes  gekeken , zwart wit. Er komen 

grammofoon platen van Beethoven  en van Emmerich waarbij een middag dutje wordt gedaan. 

Echte armoede is er niet geweest maar  vetpot is toch anders .  Katrien kan de eindjes goed aan 

elkaar knopen , is handig met naaien en weet ook bij te verdienen op kermissen en andere feesten 

bij vrienden in Wychen .             

De zendingen bonen uit Rotterdam , aangevuld met overdadige fruitoogst uit Limburg , de kersen , 

pruimen , peren enz. betekenen veel werk voor de hele familie . Honderden weckglazen vullen dan 

de kelder in het huis. Ook worden er  varkens gekocht die dan  teveel vlees opleveren , het huis 

lijkt wel een slachterij . Zuur vlees , balkenbrij , zure- zult , worsten , alles wordt  verwerkt  en 

voor de winter in die al volle kelder gezet. Owee als die weckflessen voortijdig opengingen , dan 

is Leiden in last .Vrouwen  kunnen niet altijd de weck doen , zo gevoelig is het weckproces. 
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Schoonmaken is in die tijd dagelijkse routine en bij elk huis hangen dekens al luchtend uit de 

ramen en liggen de lakens witter dan wit te worden op de bleek . Het hoogtepunt van die woede is 

de jaarlijkse  lente schoonmaak , dan wordt elk huis  helemaal  binnenstebuiten gekeerd. De 

sociale controle is nog groot  en  men kan aan de waslijn van de buren zien of er weer een kind op 

komst is. De wasdag is ook zal zo iets . Er zijn nog weinig badkamers en er word in grote zinken 

teilen gebaad , een maal per week groot , het hele lijf , meestal s’Zaterdags . De witte en bonte was 

is voor de vrouwen een heel karwei met de schrobplank en slaande  voorlopers van de moderne 

wasautomaten van nu .De wasketels op het vuur in de bijkeukens verspreiden een penetrante geur.  

Het is hard gegaan na  1945 toen het geld gezuiverd is en schamele schadevergoedingen zijn 

betaald . De Marshallhulp levert snel resultaat op en er wordt voortvarend gebouwd .Achteraf 

gezien wat te snel , die revolutie bouw .Achter het boerenveld aan de Scheidingsweg ontstaat een 

heel nieuwe wijk  “de Kemp “  , met een eigen bouwpastoor Adams , de aalmoezenier van de 

handelsreizigers. Stijlvol zijn de feesten van de reizigers , eerst in hotel Kissels en daarna bij het 

nieuwe Atlanta Hotel .Daarvoor  wordt  het geld gebruikt dat  verdiend is met de jaarlijkse 

Christoffel zegeningen van auto's , die  Adams dan  weer mag doen . Goed voor zijn nog te 

bouwen kerk .  

Inmiddels is de familie volleybal gek geworden en word er elke dag in de hoge gang gesprongen 

om lengte te krijgen .Boemerang is de club aan de Kapel , worden dikwijls kampioen en moeten 

steeds verder in het land hun wedstrijdjes spelen .Fanatieke supporters  onder aanvoering van Jo 

en Katrien helpen bij die moeilijke wedstrijden . Na afloop , vooral in Maastricht ,gaat Jo als 

“angeber” van vele feestjes aan de gaeng. Wonderschone jonge meisjes vergezellen  het team , het 

wordt dikwijls nachtwerk . Maatschappelijk wilt het niet vlotten , de vertegenwoordiger wordt 

geen verlengstuk van het merk ,verwordt tot schappen vuller en is  overbodig. Wanneer er  in 1962  

weer geen baas gevonden kan worden , de jongens al bij Philips in Eindhoven werken , wordt een 

handelsmaatschappij in kappersartikelen  begonnen . Appie heeft in Engeland een wonder produkt 

ontdekt waarmee vrouwen zelf hun permanent kunnen doen. Hier ontstaat de eerste 

homepermanent Permal in Nederland. Met een start kapitaal van 3000 gulden wordt een auto en de 

eerste 1000 flesjes , doosjes en folders gefinancierd . Het spul dat op Katrien , zij heeft prachtige 

haren en daarom  proefkonijn , is  uitgeprobeerd blijkt  een probaat middel . Het  agressieve goedje 

stinkt enorm  en bijt pijnlijk aan de handen maar de krullen zijn blijvend. .Het kan niet missen , 

het moet een succes worden in die tijd van de  petticoats . Commercieel is het project een flop 

geworden , mijn vader kan het als aimabele man niet over zijn hart verkrijgen de winkels , hij kent 

de eigenaren te persoonlijk , vol te stoppen . Heel slepend kan hij dankzij Katrien de kost 

verdienen aan de kappersscholen die zij maakt  en de haartonicums uit Duitsland  die ,  indien 

gesmokkeld , nog wat geld opbrengen . Zoon Appie doet de boekhouding  en in die achterkamer is 

het dikwijls aan dat oude houten bureau luidruchtig , wanneer de week wordt afgesloten . 

Toch is het , bij al die financiële ellende in huis , veel lachen geblazen . Met Anton , een  

vluchteling uit Hongarije , wordt veel beleefd en van de politieman Stoffelen uit Den Bosch wordt 

tot diep in de nacht het nobele kaartspel rikken geleerd . Soms wordt het huis  een groot café en 

vooral tijdens Carnaval , waarvan Jo zo'n liefhebber is , loopt dit wel eens uit de hand . De wereld 

zit dan midden in de koude oorlog , nu zijn de communisten de vijand. 

De jongens vinden een vrouw  ,zijn in 1963 het huis  uit , het is rustig geworden .Katrien gaat in 

die tijd veel naar Rotterdam , de tuin gaat niet goed en zal verkocht worden aan de gemeente  

Rotterdam .Met deze kleine erfenis kan zij een droom “ een eigen huis”  in Swalmen realiseren . 

Het plan is goed en ook de buren Wiermans en broer Koos uit Schiebroek kopen een huis daar aan 

de Leenakker om van een rustige oude dag te gaan genieten . Eind 1968 wanneer het eindelijk 

zover is  , slaat bij Katrien het noodlot toe , een lang ziekbed begint. Jo wordt door de dagelijkse 

bezoeken aan het ziekenhuis in Horn volledig in beslag genomen , de zaak geeft hij op  en vindt 
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werkt  bij de gemeente . Met zijn oranje Renault 4 pendelt hij dagelijks , vier jaar lang tussen 

Swalmen en Horn .Soms mag zijn vrouw , bij weer een hoopvolle  korte  opleving  naar huis , dan 

geniet zij zichtbaar van haar huisje.  Buurvrouw Wiermans is zo bang van die longziekte van 

Katrien dat zij haar nimmer in Horn of thuis  heeft durven te bezoeken .Dat het geen TBC is , daar 

wilt zij niets van horen .Ook broer Koos wordt ziek en overlijdt binnen een jaar na overkomst uit 

Overschie. De lijdensweg van Katrien is op 21 Okt 1972 voorbij , zij heeft tot het laatste moment  

vergeefs gevochten.  Jo staat er , net op pensioen , alleen voor .         

Leeuwendag in Swalmen 

Pontificaal , gezeten op het terras van zijn lieveling- café  , “de Boei “ in het Limburgse Asselt, 

wacht mijn vader op zijn eerste gasten . Het is een zonnige dag in  augustus 1982. De oude Bausch 

, in Swalmen ook wel de paus genoemd , heeft er een gewoonte van gemaakt zijn verjaardag te 

vieren op een eigen manier. Geen gedonder thuis  , vrijheid blijheid en ieder past zich maar aan bij 

Mia , zij is de waardin en soms ook eigen klant van dat ouderwetse eet café . 

De afgelopen tien jaar heeft hij zich op een bewonderenswaardige manier staande gehouden .Heeft 

tot enkele jaren geleden , dagelijks nog , op mijn fabriek Varel in Roermond als  rijdend 

klusjesman gewerkt. Kan mij dikwijls vanuit het magazijn nuttige informatie geven over de  

klanten  en hun tevredenheids graad. Ik weet daardoor veel eerder dan anderen of het ergens goed 

of fout zit. Hij is daar  op de vloer altijd opgeruimd en vrolijk , ze hebben hem graag. Diverse 

keren gaat  hij , is inmiddels ruimschoots  opa geworden  , met ons op vakantie. Het kost dan altijd 

veel moeite en doorzettingsvermogen om hem zover te krijgen en ook onze laatste tocht naar de 

Antillen  heeft veel voeten in de aarde gehad .De dikke achtersten van de negerinnen   blijven hem 

boeien  , maar het is er veel te warm , hij is een echte mopperkont geworden. Meer thuis is hij in 

het gezellige Oostenrijk , dan is hij niet kapot te krijgen   Als er maar Wein , Weib und Gesang in 

het spel is , dan voelt hij zich thuis. De laatste keer in de witte bergen , heeft hij bij die  gladheid 

toch nog een arm  gebroken .Is in het  gips , ook nog gehinderd door een stoma , met een normale 

trein in Swalmen aangekomen.. Zijn achtjarige kleinzoontje Alexander heeft hem begeleid , hij  

kent opa , heeft obstler  uit Obsteig voor hem meegenomen .Die lange treintocht wordt  samen nog  

onvergetelijk.             

Deze verjaardag , op 4 augustus ,  zorgt ook zijn vriend   Bair , die omdat hij vroeger een 

pottenfabriek had  ,  Potjes Bair genoemd wordt , voor een goede sfeer. Deze twee oude heren ,  

midden zeventig reeds , zijn nog vitaal en als ervaren weduwnaars  be- en ook gedreven 

charmeurs. Dit drietal zorgt ervoor dat deze jaarlijkse “receptie “ die al s’morgens vroeg begint  

voortduurt tot diep in de nacht . Zij komen van heinde en ver , de Belgen , Rotterdammers ,  

Limburgse allochtonen ,  inwoners van Swalmen  , en ook toevallige bezoekers die zich om  die 

flauwe kul  amuseren. Dat vele bezoekers als presentje een meter bier of een ketel bitterballen 

laten aanrukken versterkt de gezellige onderlinge band .Dit is kaasje voor mijn  ijdele vader 

,geboren onder het sterrenbeeld  leeuw .  Het grijs witte haar , door brillantine  keurig in de 

scheiding , gekleurd lefdoekje op juiste plaats , hij regisseert. Mijn mooie tante An van Cor uit 

Rotterdam ,  die veelvuldig met de beide heren op stap gaat , is er ook .Zij  logeert al enige dagen  

bij Bair, bekent zij met een schalks doch bejaard bakvislachje. Er is haar enige dagen geleden een 

“enig “  welkom bereid  toen zij met de trein arriveerde. Daar stond Bair in zijn zwarte billentikker 

, op de meest opvallende plek van het perron  , gewapend met een grote bos rode rozen,  te 

wachten ... op haar. Na een knieval - en voordracht van het lied  “ 24  rozen voor jou “, waarbij  zij 

volgens mijn tante  teveel   “ bekijks “  krijgen , wordt  de  vlaai met cognac  genuttigd  in hun 

ochtend cafe  “het kesjotje “. Mijn vader kent zijn plaats als koppelaar en is als geestelijk adviseur 

aanwezig , afstandelijk zoals de etiquette het  voorschrijft. Het heeft niet mogen baten  , tot een 

verbintenis is het niet gekomen . Bair loopt een blauwtje want mijn tante wilt het huisje niet delen. 

Op het terras maakt ook een Duitse delegatie van de watersport vereniging Ascola haar 
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opwachting en informeert of de zoektocht naar een geschikte vrouwelijke kameraad inmiddels 

gelukt is. Nu  spreekt mijn vader geen Limburgs , is zijn Duits van een Rotterdamse Rudi Carelse 

kwaliteit en  wordt die vraag aanleiding tot grote verwarring .Nog steeds denken deze Duitsers  dat 

een gebeurtenis met deze vrienden , enige jaren geleden , waar - en vooral serieus bedoeld, is. 

Houwen zo ,  zie ik de jarige Jo en zijn secondant  Bair denken . 

Het is al laat die stormachtige avond  , als ik  het telefonische verzoek van Bair krijg , om als een 

hazewindhond  zo snel , naar de Boei te komen .Je vader kampt met een  crisis , hij is eenzaam. 

Als rechtschapen zoon ben ik snel ter plaatse . Beide heren zitten moederziel alleen in de Boei en 

Mia is overduidelijk als klant aanwezig. Op deze mistroostige dag vol regen ,  kan ik de vrienden 

alleen maar adviseren op te houden met  janken en een plek te zoeken daar waar wel mensen zijn. 

Het wordt de kantine van  Ascola , enige honderden meters verder aan de oever van de Maas. Het 

is gelukkig  warm en droog  in die kantine  waar veel nautische  lieden  , Duits dat wel , hun 

toevlucht hebben gevonden. .De  Wassersporters kijken vreemd op toen dat drietal Nederlanders , 

plomp verloren maar kordaat en niet uitgenodigd ,  aan hun lange tafel aanschuiven.  Bair breekt 

het  ijs door alle dames een drankje aan te bieden waarbij zij denken  met een officiële 

dorpsautoriteit , de wethouder nog wel  ,  van doen te  hebben . Dit gevoel versterken wij spontaan  

door ons  deftig voor te stellen en mij wordt de taak toebedeeld  de reden van ons bezoek toe te 

lichten . De eenzaamheid van deze grijze eminentie , mijn vader , zijn voornaam voorkomen en 

charmante omgangsvormen , zijn zoektocht naar een charmante kameraad van vrouwelijke kunne 

en ook zijn maatschappelijke positie  als auto , huisje en pensioen komen aan de orde. Ook Bair 

prijst mijn vader ,  hij is van adellijke afkomst  , in goed Duits  bij  de vele  aanwezige  vrouwen 

aan . Er word geschunkeld en gelachen , er groeit wat tussen die vrouwen en die oude heren , tot 

plotsklaps hun  “verzopen “ mannen binnen komen .Hebben de boten voor de (nooit gekomen ) 

orkaan  geankerd  zeggen zij . Zal het jaloezie of een natuurlijke  hanen reactie  geweest zijn , wij 

weten het niet .Zij heffen nogal  agressief aandoende Duitse  liederen aan en zingen onder 

begeleiding van stram glas gerinkel. Onder deze mars der gladiatoren worden de vrienden van hun 

stoel met aanpalende  dame  verdreven en  tot een aftocht gedwongen .Bair is ontstemd over dit 

gedrag , in zijn dorp nog wel , maar is blij dat het geen Duitse geworden is  voor die“ treurige “ 

Bausch .Tot in Zeeland kom ik later zeilende  Duitsers tegen die informeren naar die  “treurige 

oude aristocraat “ . Heeft  kennelijk toch indruk gemaakt . Ook mijn broer Jan komt daardoor in 

Zeeland nog in moeilijkheden omdat zijn pas nieuwe levensgezellin denkt dat hij er een 

dubbelleven op na houdt ! Die Duitsers zien het verschil niet tussen de inmiddels  hevig 

verouderde tweeling . Jan die met zijn  Wilma behoort tot de groep “hartstochtelijke zeilers” heeft  

heel wat uit te leggen.   

De Rotterdamse delegatie , die in bloemen doet ,ontbreekt nooit op deze altijd zonnige augustus 

dag. De bloemenhulde , met  flessen  boerenjongens en  korenjenever , zijn een  traditie  en mijn 

vader kan goed opschieten met zijn twee schoonzusjes , de twee Annen , die vroeger ongetwijfelt 

bloedmooi zijn geweest. Het is jammer zei hij altijd dat zij niet kunnen rikken want bij dat 

Rotterdamse klaverjassen is al hun gevoel voor avontuur verdwenen . De buren aan de Leenakker 

komen  en ook weer die voorzitter van de bejaarden vereniging , die halsstarrig “ de ledenwerver” 

uithangt. Zij hebben een nieuwe penningmeester nodig. Niets voor mij , die oude lullen , zegt mijn 

vader , druk in de weer met gasten uit het cafe van  Annie aan “t bos. Met de Belgen wordt 

gelachen over die  onzedige nacht van Bair en An in België . Wel drie meters hebben hun bedden 

uit elkaar gestaan  , aan hun lijf geen polonaise. Toch worden , door vreemdelingen in de nacht , 

de bedden naar elkaar toe getrokken . Er is geen licht,  de touwen en daders niet zichtbaar , het 

wordt een slapeloze nacht. Oude klanten en  de lui van de Kapel herkennen hem , het lijkt wel of 

hij heel Limburg , met toenamen nog kent . 
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Toch is het veel  toneelspel , zijn optreden , zijn leven als handelsreiziger . Een blijspel met 

mensen om zich heen  maar  een treurspel indien alleen .Zo treffen wij hem thuis aan , in zijn 

stereotiepe  houding ,eeuwige  Old Mac sigaret aan de mond , gebogen aan  tafel  , versleten krant 

voor zich  , alleen  ............en beslist niet  vrolijk .De koffietafel voor mijn verscheiden, een van 

zijn gezegdes , is besteld en betaald bij Mia van de Boei . Hij  heeft woord gehouden en bij zijn 

begrafenis in 1985 bij  de koffietafel in de Boei beseffen velen  zijn leeuwen dag in augustus te 

zullen missen.. 

Chapeau  .  

Linne , Albert , J.Bausch . 

 

 

 

 Johan Adolf Teunis Bausch  * 4.8.1906 + 19.07 1985 Roermond 
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