
  

woond. Jacht, landbouw en veeteelt verschafte

hun een redelijk bestaan. '

De Eburonen blijken arbeidzaam, geestrijk

en vrijheidslievend te zijn geweest, samenge—

groeid met hun mooie land, wiens hellingen en

heuvels ze bewoonden. Steden en dorpen ken—

den ze niet. Ze leefden in honderden gehuchten,

alleen toegankelijk door holle wegen, langs ha-

gen en bossen. In het midden van hun gebied

lag hun hoofd—„atewaat“, het huidige Honthem.

Naar dit middelpunt van het Eburonenland

kwamen de stamgenoten niet alleen als een vij—

and naderde, maar ook in vredestijd trokken ze

hierheen om in de Ateliers van Banholt, St.

Geertruid, Rijckholt, ’s Gravenvoeren, e.a.,

messen, bijlen, krabbers, pijlspitsen, werp—

stenen, enz. te halen.

Hun leider — Caesar noemt hem gewichtig

koning — was een man van formaat. Hij be—

zielde zijn volk en voerde het tot de overwin-

ning. Zijn volk is hem trouw gebleven en nie—

mand heeft hem verraden, welke prijs Caesar

op zijn hoofd mag gesteld hebben. Ambiorix,

wiens beeld wij niet wagen te schetsen was

groot in de leiding, groot in de strijd, groot na

de overwinning, groot bij tegenslag toen hij de

vervolgers wist te ontglippen. Caesar is zo eer—

lijk geweest, dat hij dit heeft toegegeven. Was

hij dit ook toen hij verklaarde, dat de Eburonen

zijn uitgeroeid?

Wat is er geworden van dit dappere volk, dat

zijn leven veil had voor zijn vrijheid in eensge—

Asselt en

HET is nog niet zo lang geleden, dat historici

en archaeologen de betrekkingen van de

Noormannen met Asselt vastgelegd hebben.

Wij willen nu pogen aan te tonen, dat Asselt

vóór de Noormannen—periode in relatie stond

met lieden uit een geheel andere windstreek,

nl. met de ‚,Syriërs" genoemde Oosterse han—

delaren, en dat Asselt zelfs zijn naam aan deze

lieden te danken heeft. Waren de studies over

Asseltren—de-Noormannen hoofdzakelijk op ar—

chaeologische ofhistorische gronden gebaseerd,

deze studie berust op de eerste plaats op topo—

nymische argumenten.

In 1929 publiCeerde de archaeoloog Dr. Hol-

werda een studie 1), waarin hij uiteenzette, dat

archaeologische opgravingen bij het kerkje van
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zindheid? Zulk een volk verdiende te blijven

leven. Maar helaas, in elk woordenboek en en-

cyclopedie, in de geschiedenisboeken kunt U

het lezen: de Eburonen zijn door Caesar uit-

geroeid. Nuyens b.v. schrijft: „Zo werd dan een

dapper, manhaftig volk, dat zijn onafhankelijk’

heid had willen verdedigen, van het aardrijk uit—

geroeid.”

Caesar heeft geloof gevonden bij het nage—

slacht. Wij wagen het zijn bewering in twijfel

te trekken en de overtuiging van het voortbe—

staan van dit volk hier tegenover te stellen. In

Zuid’Limburg en daarbuiten leven nog heel wat

mensen, die Eburonenbloed in hun aderen heb—

ben, en ook het karakter en de volksaard der

Eburonen niet helemaal verloren hebben. Te

zijner tijd kan Caesar zelf als getuige opgeroe—

pen worden voor deze gedurfde stelling. De

Eburonen zijn nog talrijk in leven gebleven en

hebben verder gewerkt. Toen ze door Servatius

het Christendom hebben leren kennen en dit

later in praktijk brachten, hebben ze een cul—

tuur opgebouwd enig in de wereld. Door het

opdringend materialisme dreigt thans het erf—

deel onzer vaderen verloren te gaan, het wordt

tijd ons over dit gevaar te bezinnen. Ambiorix

en zijn stoere strijders, die te lang vergeten zijn,

moeten weer voor onze geest gaan leven. Op de

kunstenaars op elk gebied, met Eburonenbloed

of niet, rust de dure en eervolle taak om de

eerste en roequlle strijders voor de vrijheid

te doen herleven voor de bedreigde jeugd.

H. SPIERTS.

de Syriërs

Asselt het bewijs leverden, „dat wij hier in

Asselt werkelijk het (Noormannen-)kamp te—

ruggevonden hebben, van waaruit in de beruch«

te jaren van 881 en 882 het hele omringende

Rijn— en Eifelland verwoest werd, het Ascloa

der Frankische Annalen”. Hiermee maakte hij

een einde aan de eeuwenoude veronderstelling,

dat het Asclo(h)a der Frankische Annalen met

het huidige Elsloo geïdentificeerd moet worden.

De archaeoloog H. j. Beckers verzette zich wel

tegen de verklaringen van Holwerda en voerde

nieuwe argumenten aan ten gunste van 15151002),

maar intussen had de Belgische archivaris j.

Vannérus 3) de stelling van Holwerda verder

uitgewerkt, de toponymie erbij betrekkend, en

in 1947 rekende de historicus Pater A. Mun—
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sters M‚S.C., van Vannérus’ artikel uitgaande

definitief af met de hypothese-Elsloo, in een

repliek op Beckere’ artikel, waarin hij aantoont,

„dat Elsloo historisch beschouwd geen schijn

van kans heeft om Ascloha te zijn, en dat het

historisch volkomen verantwoord is Asselt met

Ascloha te vereenzelvigen”. 4).

Door deze conclusie krijgt de toponymist de

beschikking over een kostbare reeks oude vor—

men van de tegenwoordige plaatsnaam Asselt,

uit de talrijke, over de Noormannentochten

handelende, vroeg—middeleeuwse teksten. Hoe

verschillend in spelling deze oude vormen ook

zijn, zij zijn allen voorlopers (of verbasteringen

van voorlopers) van de tegenwoordige plaats—

naam Asselt. Wij willen deze (na Munsters)

nogmaals allen citeren:

Annalen van Fulda: Ascloha 5).

Kroniek van Regino van Prüm (T915): Ahslon,

met de varianten Aslon, Haslon, Haslou,

Haslion 6).

Kroniek van Hermann van Reichenau: (T1054)

Ascaloha 7).

Annalen van Sint Vaast: Haslac 5).

Annalen van Sint Vaast: Haslao, Haslâc 9).

Kroniek van Ethelwerd; Escelun 19).

Diploma van Keizer Karel H1 van 19]\11i 882:

Asloha 11).

Verder beschikken we nog over enige schen’

kingsakten, waarin de nona van enige tientallen

goederen van de Karolingers (waaronder Asselt)

aan de Mariakapel te Aken geschonken worden.

Lotharius ll (f869) is de schenker en zijn opvol—

gers bevestigen deze schenking Asselt heet dan

in de akte van keizer Amulf, van het jaar 888:

Aschlo 12).

in de akte van keizer Hendrik I, van het jaar

930: Ascloha 13).

in de akte van keizer Otto l, van het jaar 966:

Aschlo u).

In hetzelfde Asselt lagen bovendien nog hoe—

ven, die bisschop Balderik van Utrecht in

levenslang vruchtgebruik aan zijn (schoonzus-

ter) en haar zonen schonk. In deze akte, van

24 Juni 943 heet de plaats Assclon 14).

Resumerend krijgen wij dus de volgende

VOmen:

Ascaloha, Ascloha, Asloha, Aschlo

Haslac, Haslao

Ahslqn, Aslon, Haslon, Haslou, Haslion, Esce—

lun. Assclon,

Stellen al deze vormen ons in staat een ety—

mologische verklaring van Asselt te geven?
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Vannérus schreef al: Le nom signifie: Bois de

Frênes, en Munsters stelt vast, dat Ascloha be—

staat uit twee lettergrepen: asc en 10h. Asc is es A

(oudsaksisch: ask; oudhoogduits: asc; middel-

hoogduits: asch; angelsaksisch: aesc; engels: ash) i

en Ioh is bos. Asselt is dus „essenbos“.

Een etymologische verklaring van een plaats— -

naam is echter slechts wetenschappelijk verant—

woord, indien men uitgaat van de oorsprong

van die plaatsnaam, De oorsprong van de naam

Asselt nu, die men uit de oudste spellingen ver-

mag te reconstrueren, voert ons tot iets anders

dan tot asc + loh.

Wij zullen nudeze reconstructie ondernemen.

Na onderlinge vergelijking van de verschil—

lende schrijfwijzen is het duidelijk, dat de eerste

vier letters oorspronkelijk wel ascl— moeten zijn

geweest. (Zoals Pater Munsters al opmerkte,

kunnen we de begin—‚,h” buiten beschouwing

laten, omdat deze slechts een parasitaire aspi—

ratie is). De reconstructie van de uitgang is in—

gewikkelder, daar hier de varianten nogal uit- '

eenlopen. Wij kunnen de diverse uitgangen tot

drie tvpen terugbrengen: a) —oha, b) -ac‚ c) -on.

Van deze drie typen mogen we gerust het twee—

de: -ac‚ als teveel van de andere afwijkend en

slecht: voorkomend in aan elkaar verwante

teksten, toeschrijven aan de fantasie van kro—

niekschrijver of copi'ist, die wel aan de talrijke

plaatsnamen op —ac (uit gallo’romeins —acum)

gedacht zal hebben. Er blijven dus over de —oha—

uitgangen en de —on—uitgangen. Uit de ‚oha—vorm

is op fonetisch volkomen regelmatige wijze de

tegenwoordige naam af te leiden, via de volgen-

de etappes: Ascloha (882 en 930); Aschlo (888

en 966); Haslo (12de eeuw); Assele (1247, 1284,

1286); Assel (1275), waaraan dan later het —tr

suffix is toegevoegd, in navolging van de vele

andere plaatsnamen op —t.

De Ascloha—vormen zijn dus de reële voor—

lopers van de tegenwoordige vorm. Zijn dan de

Asclon—vormen te wijten aan overschrijiîouten?

Dit is zeer onwaarschijnlijk, aangezien deze vor’

men voorkomen in drie verschillende, onafhan—

kelijk van elkaar geschreven teksten. De Asclon—

vormen zijn ook geen latiniserìngen van de As— '

cloha—vormen en zij vloeien evenmin fonetisch

uit deze vormen voort. Er blijft dus slechts over

de mogelijkheid, dat de —oha—uitgang uit de —on—

uitgang is ontstaan. De omzetting van Asclon in :

Ascloha is te danken aan de neiging om onge—

bruikelijke uitgangen te vervangen door in de

naaste omgeving veelvuldig voorkomende uit—

48

  



 

  
  

 

  

        

  

   

  
gangen, die er enige gelijkenis mee vertonen 15).

De uitgang —lon was ongebruikelijk en geleek

veel op de uitgang —lo‚ die in Midden- en Noord—

Limburg zeer frequent is, al dan niet verzwakt

tot —el. Zo werd Asclon tot Ascloha. Als oudste

vorm van Asselt kunnen we dus beschouwen:

ASClon, of liever, wanneer wc de vormen Asca-

loha en Escelun in aanmerking nemen: Ascalon.

Zij, die aan het plaatsje aan de Maas deze

naam gaven, hebben daarbij niet gedacht aan

essenbos (dat deden waarschijnlijk pas degene,

die Asclon omdoopten in Ascloha) nee, zij

dachten aan de stad, die hun vaderstad was, aan

Ascalon in Palestina.

Laten we even onze aandacht schenken aan

deze stad en aan de activiteit van haar inwoners.

Ascalon l5) is een stad in Palestina aan de

Middellandse zee, 16 mijl ten Noorden van

Gaza, het tegenwoordig onbewoonde Askalân.

Onder de Romeinen beleefde deze stad een

grote bloei als een soort vrije republiek onder

Romeins protectoraat. De 4de-eeuwse geschied—

schrijver Ammianus Marcellinus noemt Asca—

lon nog als een van de belangrijkste steden van

Palestina. En zijn tijdgenoot, de anonyme auteur

van de „Totius Orbis Descriptio” noemt onder

de voornaamste Syrische producten: wijn uit

Gaza en Ascalon, die in Gallië concurreerde met

de Italiaanse wijnen. Zoals Gaza zijn naam gaf

aan het door zijn kooplieden voornamelijk ver—

handelde product: gaas, zo gaf Ascalon zijn

naam aan de Cepa Ascalonia 17), de Ascalonse

ui, de sjalot. Plinius (1e eeuw na Chr.) noemt de

plant al zonder meer: ascalonia, en in deze vorm

verschijnt de naam ook steeds in latere teksten.

In het Italiaans heet de plant: scalogno; in het

Spaans: escaloüa; in het Duits: Aschlauch (uit

asclouhl); in het oudfrans: eschaloigne (pas in

de 16de eeuw werd eschaloigne door suffix—sub—

stitutie tot échalotte, waaraan het Nederlands

zijn sjalot ontleende). Hieruit blijkt, hoe groot

de bedrijvigheid was van de kooplieden van

Ascalon, die hun ui in W. Europa ingevoerd

hebben. Zij waren overigens niet de enige Oos—

terse handelaren in het Westen. Lieden uit

KleimAzië, Syrië, Palestina en Egypte, allen

aangeduid met de verzamelnaam: Syriërs, trok—

ken als kooplieden de hele wereld rond. De H.

Hieronymus (1' 420) schrijft over hen: ‚,Usque

hodie autem permanet in Syris ingenitus nego—

tiationis ardor, qui.per totum mundum lucri

eupiditate discurrunt, et tantam mercandi ha-
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bent vesaniam, ut, occupato nuncorbeRomano,

inter gladios et miserorum neces quaerant divi»

tias et paupertatem periculis fugiant” 13).

De Franse orientalist Louis Bréhier had in

1903 reeds geschreven over de vele kolonies,

die de Oosterse handelaren in de voornaamste

steden van W. Europa hadden gevestigd, waar

zij, vooral na de 5de eeuw, hun eigen karakter

en taal handhaafden en, behalve in de handel,

ook een grote rol speelden in het kerkelijk

leven 15'). Men vindt hen in Noord-Frankrijk

tot in Cambrai, waar de monniken van Corbie

jaarlijks op de markt allerlei Oosterse spece’

rijen en kruiden, die de voornaamste handels—

waar van de Svriërs uitmaakten, kochten 2l’); in

Engeland, in het Rijnland, en ook in ons land.

Vlak voorde oorlog werd te Hapert in N.Brabant

een Romeins muntnest gevonden, dat waar»

schijnlijk omstreeks 430 begraven is. Van onge—

veer 600 te determineren munten zijn er 290

van Arcadius, keizer van het O. Romeinse rijk.

(395—408). Ookmuntenvan andere O. Romeinse

keizers komenvoor. Demunten zijn o.a. geslagen

te Constantinopel en te Nicomedia 21). Het ligt

voorde hand, dat deze rijke schat (2598munten),

afkomstig uit alle delen van het Romeinse rijk,

heeft toebehoord aan een ‚,Syrische” handelaar.

Men vindt sporen van Oosterlingen te Keu-

len, maar vooral te Trier, waar zij zeer talrijk

geweest moeten zijn, getuige verschillende in’

scripties en Griekse gedichten uit de 4de eeuw.

De door oorlogsbombardementen blootgeko—

men resten van basilica’s uit de 4de eeuw tonen

een sterke invloed vande Syrische bouwkunst”).

Hier komen we op het andere terrein van Oos-

terse activiteit. De Oosterlingen brachten in

onze streken niet alleen Oosterse koopwaar, zij

brachten ook het Christendom (ook de kette-

rijen uit het Oosten, zoals het Arianisme). Zij

waren hier niet alleen kooplieden, maar ook

missionarissen. De eerste bisschop van Trier

kwam uit Antiochië; Euphrates, bisschop van

Keulen, was Oosterling en Atiaan, en onze Sint

Servaas kwam uit het Oosten, volgens de le—

gende uit Armenië 23).

Asselt past zeer wel in het kader van de acti—

viteit van deze „Syrische“ handelaren en mis-

sionarissen. Asselt ligt aan de Maas, en een ri—

vier is een handelsweg bij uitstek. Asselt ligt

bovendien in de onmiddellijke nabijheid van de

Romeinse heerbaan, die in het Itinerarium An—

tonini wordt aangeduid met: ‚,A Colonia Tra-

iana Coloniam Agrippinam mpm LXXI”, dus
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de 71 mijlenlange weg van Xanten naar Keulen,

over Swalmen en Mederiacum (Melick), terwijl

aan de overzijde van de Maas de, op de Peutin—

gerkaart vermelde, heerbaan liep van Novio—

magum (Nijmegen) over Ceuclum (Cuvk),

Blariacum (Blerick), Catualium (Heel, Feresne

(Dilsen) naar Atuatuca (Tongeren). Beide we-

gen waren bovendien, in de nabijheid van Asselt,

met elkaar verbonden door een weg, die de

Maas kruiste. Asselt is dus wel een uiterst gun-

stig—gelegen plaats voor kooplieden om zich te

vestigen. De oorspronkelijke naam van Asselt,

Ascalon, toont aan, dat kooplieden uit het Pale-

stijnse Asealondit ook inde
rdaadgedaan hebben.

Zij gavenaan hun koloniede
naamvan hunvader—

stad, zoals kolonisatoren te allen tijde gedaan

hebben. (c’í. Brooklyn, Batavia, Chèvremont).

Enige eeuwen lang is Ascalon een zeer be-

langrijke plaats. In de Merovingische tijd zijn de

omstreken dichtbevolkt, zoals de begraafplaat—

sen te Swalmen, Buggenum en Heel, de belang—

rijkste uit die tijd, ons bewijzen, en onder de

Karolingers wordt Asselt een palatium regium,

waarvan Lotharius en zijn opvolgers de negen’

den aan de Mariakapel te Aken schenken. De

abdij van Sint Odíliënberg bezit er mansi, die

door Bisschop Balderik van Utrecht in 943mm

zijn sehoonzuster in vruchtgeb
ruik gegeven wor-

den. De Noormannen vonden er een goed ver—

dedigbare munitio. Enige eeuwen later echter

moet Asselt achteruitgegaan zijn en geworden

zijn tot het stille dorpje, waarvan de rijke fol-

klore wijst op een rijk (maar duister) verleden,

dat na het voorafgaande een klein beetje minder

duister geworden is.
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18de eeuwse Wandschilderingen te Sittard

UDE huizen zijn dikwijls rijk aan verras—

singen. Bij latere verbouwingen blijkt het

maar al te vaak, dat tengevolge van de wisse—

lende smaak der opeenvolgende geslachten,

kunstwerken, in de ene periode uitgevoerd, in

een volgende weer worden aangevoeld als ou—

derwets, zodat zĳ dan aan het oog onttrokken

worden. Zulk een geval bleek zich te hebben

voorgedaan in het tegenwoordige huis Buvzen

aan de Putstraat te Sittard. Dit pand was tot
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voor enkele tientallen jaren een der best be-

waarde laat«17de eeuwse herenhuizen der stad,

destijds bewoond door Mej. E. Zelis, die er op

zeer hoge leeftijd overleed. Blijkens een anker-

jaartal dateert het van 1680 en het is dus ge-

bouwd kort na de grondige verwoesting van

Sittard door de Fransen in 1677. Het was royaal

aangelegd met grote statige vertrekken en een

zeer ruime tuin, die op zijn beurt weer werd

afgesloten door een merkwaardige, destijds
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