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Roman Heil uit de diepte geeft inkijkje in 18de-eeuws Limburg

‘Dit
verhaal
moet
verteld’
Z

Hub van Wersch: ‘Ik werd gaandeweg zelf wel wat zenuwachtig van wat ik allemaal al had. Maar ik wist: ik heb een verhaal te vertellen, echt!’ FOTO MARTIN SHARROTT

ALPHEN | Hitsige kanunniken, machtige abten, gefolterde Bokkenrijders. Alphenaar Hub van Wersch
sloeg veel meer wegen in dan hij ooit kon vermoeden
toen hij begon aan het schrijven van zijn historische
roman over kolen, kerk en ketterij in Limburg: Heil uit
de diepte.
SARIE KATSMAN

Als geboren en getogen Limburger
jeukten de vingers van Hub van
Wersch (66) vaak wanneer hij Randstedelingen wat meewarig over het
land van zijn jeugd hoorde praten.
Wat zou het goed zijn eens een keer
een andere kant van Limburg te
laten zien.

Ik ben gewoon
begonnen,
verstand op nul
en dóórgaan
–Hub van Wersch
,,Voor de mensen hier is die provincie een soort buitenland. Wat toegeeﬂijk wordt er gesproken over die
gezellige, aardige, gastvrije mensen
daar. Die voor een Randstedeling
niet te volgen zijn.’’
Het plan rijpte in het brein van de
journalist, cultureel antropoloog en
voormalig PvdA-wethouder van Alphen, om een boek te schrijven over
die eigenzinnige regio die hem zo na
aan het hart ligt. Een inkijkje in de
wordingsgeschiedenis van dit landsdeel. Een ambachtelijk vervaardigde

historische roman over het ontstaan
van de steenkolenindustrie, besloot
hij drie jaar geleden. ,,De aankondiging van de sluiting van de mijnen
wordt in 2015 herdacht, dan is dat
50 jaar geleden. Die daverende klap
is Limburg tot op heden nog niet te
boven.’’
Van Wersch dook enthousiast de
geschiedenis in, zonder dat hij al
een uitgever had gevonden voor zijn
debuutroman. ,,Krankzinnig eigenlijk, maar ik ben gewoon begonnen.
Verstand op nul en dóórgaan maar.
Pas in december 2013 ging ik een
uitgever zoeken en had die ook snel
gevonden. Gelukkig maar, want ik
werd zelf wel wat zenuwachtig van
wat ik toen allemaal al had: dat
groeide en groeide. Maar ik wist: ik
heb een verhaal te vertellen, echt!’’
De duik in de geschiedenis van de
kolen bracht hem al snel bij de
roemruchte abdij Rolduc. Geen onbekend terrein voor hem, want: ,,Als
kind ben ik daar vaak geweest, mijn
vader doceerde biologie aan de
priesteropleiding daar. En in de
zomer konden ze ons als misdienaartjes inzetten. Nooit gedacht dat
ik nog eens een boek over Rolduc
zou schrijven! Maar het was in deze
abdij dat men in 1742 besloot om
steenkolen te gaan winnen. Geen
trappistenbier, geen wijn, geen kaas,
maar kolen. Hoe intrigerend is dat,

en het was een politiek gedoe van jewelste.’’
Van Wersch groef zich in in de
18de eeuw en via de archieven van
Rolduc en tal van andere bronnen
ontrolden zich voor zijn ogen intriges, list, bedrog, godsdiensttwisten,
machtsspelletjes, geweld, martelingen en volksverlakkerij. ,,Gaandeweg besefte ik: die achttiende eeuw
is veel leuker dan de twintigste!’’

Dubieus

Rolduc bleek een belangrijk machtscentrum in een roerige tijd: een fanatieke godsdiensttwist binnen de
katholieke kerk die anderhalve
eeuw duurde. Daarnaast speelde de
abdij een dubieuze rol in de processen tegen de geheimzinnige Bokkenrijders: een legendarische boevenbende, die later een soort Robin
Hoodstatus verwierf.
,,Dat er duivelse krachten in het
spel zouden zijn, is natuurlijk een
kulverhaal. De abdij lag in het centrum van het Bokkenrijdersgebied.
De abt benoemde de leden van de
rechtbank. Er zijn daar 580 mensen
die ervan werden verdacht tot de
Bokkenrijders te behoren, op gruwelijke wijze verhoord en vermoord.’’
Van Wersch stuitte ook op een

Ik besefte: die
achttiende eeuw
is veel leuker dan
de twintigste
–Hub van Wersch
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dikke stapel documenten, een briefwisseling tussen abten die zo’n 40
jaar omspande, over een paar kanunniken die zich schuldig maakten
aan herhaald en ernstig seksueel
misbruik. ,,Anno 2014 is het heel bijzonder om te lezen hoe men toen
met dit soort dingen omging.’’ Zonder veel te verklappen hoe het lot
was van de kanunniken: ,,Dat was
niet mals. Langdurige eenzame opsluiting, wat niet hielp overigens, en
een zeer treurige aﬂoop.’’
Een oordeel over de gebeurtenissen geeft Van Wersch nergens: ,,Ik
laat zien wat er is gebeurd. De geschiedenis spreekt voor zichzelf.’’
De steenkoolwinning van Rolduc
verliep niet bepaald gladjes. ,,Men is
vanaf 1742 een halve eeuw bezig geweest met innovatie, met investeren. En net wanneer het een beetje
rendeert, komen de Fransen. Einde
abdij, de kolenindustrie op zijn gat.

Pas rond 1900 gaat men denken: hé,
we kunnen best wat met die steenkolen. Tot 1965 werd dit de motor
waar de Nederlandse economie op
draaide.’’
Van Wersch slaagde er na veel
hoofdbrekens in alle verschillende
verhaallijnen van zijn ontdekkingsreis door de 18de eeuw bij elkaar te
brengen. De oplossing: een rationele
Randstedeling die naar het zuiden
afreisde, is de verbindende factor.
,,Die moet daar zijn weg zien te vinden in dat onbekende land.’’
Model voor deze verbindende factor staat de vermaarde journalist
Frie Knepﬂé, oud-hoofdredacteur
van het ANP, die hoofdredacteur
werd van De Limburger. ,,Hij was
voor mij een godsgeschenk. Dat is
hem, dacht ik opeens.’’
Van Wersch heeft geen spijt van
zijn soms zenuwslopende avontuur:
,,Ik heb me laten leiden door de geschiedenis en onderweg veel geleerd.’’

HEIL UIT DE DIEPTE

Debuutroman
oud-wethouder
Heil uit de diepte ligt vanaf 10
november in de boekwinkels.
De ofﬁciële presentatie van de
debuutroman van oud-wethouder Hub van Wersch is volgende
week vrijdag bij boekhandel
Haasbeek in de Julianastraat in
Alphen. Joop van den Berg,
emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, houdt dan
om 20.00 uur een inleiding.

