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CARBOONWANDELING

20 SEPTEMBER 1987

Om 10.00 uur werd vanaf de Markt in Simpelveld gestart
voor de Carboonwandeling.
Via Pannesheide werd gereden naar de parkeerplaats van
Schloss Wilhelmstein in Kohlscheid. Door onze gids van die
dag, de heer Baggen , werd een korte inleiding gegeven over
het doel van deze tocht. Vervolgens begaf de groep zich op
weg.
Als eerste punt bereikten wij een steen met het opschrift:
"Fahrkunst". Op deze plaats was de eerste kolenschacht in
deze buurt gevestigd. Uiteraard vertelde de heer Baggen hoe
kolenlagen eigenlijk waren ontstaan. De volgende veranderingen vonden plaats: plantenmateriaal werd veen, vervolgens
turf. bruinkool en tenslotte steenkool. Dit proces werd inkolingsproces genoemd. Tevens werd relatie gelegd met het
aardgas van Slochteren omdat dit gas ontstaan is door inkoling.
Aangezien steenkool ontstaan is uit plantenmateriaal, werden
door de heer Baggen hier voorbeelden van getoond. Op voorzichtige manier werden stenen in stukken geslagen. De afdruk van planten was duidelijk zichtbaar. Deze afdrukken
waren een gewild object voor de bij de groep aanwezige kinderen.
Ook toonde hij ons hoe de lagen in de aarde liggen. Het ZlJn
niet steeds mooie horizontaal liggende lagen . Er is meestal
een steilstand die zelfs plaatselijk "overkipt" kan zijn. Daar
de lagen niet altijd horizontaal liggen moet bij het bepalen
van de dikte van een l aag hiermee rekening gehouden worden.
Meting moet altijd loodrecht op de helling geschieden.
Duidelijk waren ook breukvlakken te zien. Deze breukvlakken
ontstaan als gevolg van bewegingen in de aardkorst.
Deze wandeling had niet alleen betrekking op het "kolengebeuren". Op diverse plaatsen werden ons andere natuurverschijnselen getoond. Gewezen werd op de eroderende werking
van water in de buitenbocht en afzetting in de binnenboch t
van het riviertje de Wurm.
Verder hebben wij kunnen zien hoe wortels van bomen zich in
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het gesteente bevestigen. Op dit punt werd ons ook het versc hil getoond tussen zandige lei en zandsteen.
Een van de moeilijkere opdrachten was de klim via het hellingbos. Ook deze opdracht heeft iedereen, zij het met meer
of minder moeite, kunnen volbrengen. Tijdens deze klim werden wij gewezen op het verschil in bodembegroeiing. Afhankelijk van de lichtsterkte past de bodembegroeiing zich aan de
omstandigheden aan.
Aan het einde van de tocht gekomen, heerste alom de mening
dat het een zeer interessante wandeling was geweest en dat
een dankwoord aan de heer Baggen zeer zeker op zijn plaats
i s geweest. Na in een nabijgelegen uitspanning een consumptie, al dan niet met vlaai , genuttigd te hebben, keerde
iedereen voldaan naar huis terug om verder van deze zonnige
dag te genieten.

J . Nijsten

OVERGANG VAN PLANT NAAR KOOL
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DE ROMEINSE WEG VAN KEULEN NAAR BOLJLOGNE
Lezing door drs. J. Jamar op 21 januari 1988.
Voor onze kennis van de ~eg en alles wat daar omheen was
in de Romeinse tijd, zijn we afhankelijk van verschillende
bronnen:
1. De Peutinger kaart, een 6 meter lange en 32 cm brede
oprolbare wegenkaart die de toestand weergeeft van de
vierde eeuw na Christus in het Romeinse rijk. Deze kaart
was rond 1500 in het bezit van ene Conrad Peutinger.
Het is een copie van de oorspronkelijke Romeinse kaart.
2. Het Itinerarium Antonini of reisbeschrijvingen uit de vierde eeuw.
3. Alles wat de opgravingen ons laten zien.
4. Luchtfoto's. Vooral in Belgie en Duitsland is men daar
veel mee bezig. Nederland moet nog volgen.
De weg liep van Keulen via Julich - Rimburg - Heerlen Maastricht - Tongeren - Liberchies - Bavay - Cambray Arras - Therouanne naar Boulogne-sur-Mer.
Ze werd aangelegd in de tijd van keizer Augustus, was 400 km
lang en werd gedurende 400 jaar gebruikt door de Romeinen
en zeker nog vele eeuwen daarna. De aanleg heeft 10 tot 15
jaar geduurd . Dat ging als volgt: de genie van het Romeinse
leger zette een route uit, meestal zeer recht, van plaats
naar plaats. Men groef het tracee uit, 7 meter of breder,
stortte grof puin en daarna fijnere kiezel en grind erin.
Wegen dicht bij Rome en binnen de steden werden dan afgedekt met platte stenen . Dat laatste is met de weg KeulenBoulogne nooit gebeurd. Voor archeologen is het daarom soms
moeilijk om de weg terug te vinden. De grindlaag is maar dun
en wordt gemakkelijk weggegraven.
De oude weg heeft overal sporen nagelaten. Een deel ervan
is zelfs nog in gebruik in Noord-Frankrijk, nl. het stuk
Boulogne - Bavay. Bij Therouanne zijn naast de weg sporen
te zien van "tumuli" of grafheuvels. De Romeinen moch ten
volgens hun wetten de doden niet binnen de st eden beg r aven,
dus deden ze dat buiten langs de wegen. Ook zijn bij Rimburg
grafstenen gevonden die ooit gebruikt zi j n om de brug over
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de Worm te repareren . Verder vindt men hier en daar resten
van mijlpalen. In Boulogne zijn duidelijk de resten te zien van
een Romeins legerkamp. Boulogne was de thuishaven van de
"Classis Brittannica" of "Britse vloot", belast met de bewaking van de Noordzee en het· Kanaal.
Wat werd er zoal vervoerd over de weg ?
Zowel glaswerk uit Keulen als uit Boulogne alsmede terracotta beeldjes werden langs de weg aangetroffen. De tentoonstelling in het Thermenmuseum toont hiervan een mooie selectie.
In de omgeving van de weg lagen grote landgoederen of
"villae". Alleen al in de omgeving van Heerlen liggen er 28
die beschreven zijn na opgravingen. De villae (huizen) hadden
vaak een breedte van 25 meter. Aan de voorkant waren een
zuilengalerij en twee hoektorens; daarachter lag een centrale, overdekte woonruimte, dan de keuken, kamertjes en
stallen. Alleen de villa van Bocholtz-Vlengendaal had een
open middenruimte. Deze villae waren meestal in het bezit
van Romeinse "veterani" of oud-militairen, die op hun
landgoederen veel graan en andere produkten verbouwden
voor de steden en het Romeinse leger.
Veel van wat we weten van de villae hebben we gelezen uit
de "askist van Simpelveld". Het is de enige askist met versieringen aan de binnenkant, die tot nu toe ge vonden is en hij
is zo bijzonder dat een af giets el ervan te vinden is in het
Musea della Civilta Romana in Rome.
Dat kort na 1930 twee villae opgegraven werden aan de
Remigiusstraat en de Stampstraat is niet zo verwonderlijk
meer. Al eerder, nl. in 1911, had men de villa van BocholzVlengendaal blootgelegd.
Jo van der Werf
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De Bongards en Bocholtz-Simpelveld
De duidelijkste aanwijzing dat er vóór 1500 een kasteel of in
ieder geval een opmerkelijk gebouw van de Bongards heeft
bestaan, is de notitie in 1330.~dat de Waalbroek ligt tussen
Simpelveld en "Pomerium". Daarmee kan moeilijk iets anders
bedoeld zijn dan een gebouw. In datzelfde stuk wordt Willem
de Pomerio genoemd als schout van Simpelveld.
In 1380 is sprake van grondbezit van Heer Willem de Bongaerde. In 1373 geeft ridder Reinard van de Bon gard twee
mark 's jaars voor de kerkverlichting ten laste van de "have
tze Bullinkhevm", dus was hij de bezitter van Bulkem.
In 1396 geeft Statz voor altaar en licht in de Schoonvorster
kapel te Aken tien goudguldens 's jaars met als onderpand
zijn bezit de Vrijenhof. En in 1425 geeft Heilke Buck, weduwe
van Gerard van den Bongard, drie mud rogge 's jaars aan de
Carmelieten te Aken ten laste van de molen in Simpelveld.
Duidelijk is ook de herhaaldelijke vermelding van een altaar
gewijd aan Sint Julianus, gesticht na de moord op Jan van
Gronsveld. In 1457 en 1470 wordt dat altaaç "castrale" genoemd. Het bevond zich in de kapel te Bocholtz. Castralis
betekent: behorend bij het kasteel; het wil hier niet zeggen:
altaar in het kasteel, maar: altaar ván het kasteel, van de
kasteelbewoners. Opgericht en begiftigd door de heren de
Pomerio, staat er ook. Dan moet er dus wel een "castrum" of
kasteel bestaan hebben.
Uit 1312 stamt een lijst van leenmannen van de hertog van
Brabant, Jan Ill. Daarin wordt vermeld: Reinhard de Boghaerde n voor het huis van de Boghaerd, en voor a cht mark jaarlij ks van de tol bij Rode. Met "domus" of huis werd toen zelden of nooit een gewoon huis bedoeld, maar wel een herenhuis of versterkt huis. Jammer genoeg ontbreekt de vermelding dat het om Simpelveld of Bocholtz gaat. Maar een aandeel in de tol bij Herzogenrath suggereert dat toch wel.
Ook Statz de Pomerio voor de hof "de Vrie nhoeve" (Vrij e nhof), en Willem de Boegaerden voor zes "hovas terre" bij
Simpelveld .worden vermeld. Een hova terrae was een nu on-
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duidelijke oppervlaktemaat; en een hova was een hoeve met
het bijbehorende land. Alles bij elkaar dus een behoorlijk
bezit aan grond .
Later vinden we, met ons wapen, en als ontvangers van jaarlijkse inkomsten van acht m13rk uit de tol van Rode: Godert
in 1357, Reinier in 1366 en Godert van 1370 tot 1383. Op zijn
zetel staat: Godart van den Bungart.
Op 6 mei 1566 worden op een voogdgeding nog eens de rechten en plichten omschreven. Er wordt vermeld dat overtreders bij het huis zum Bongard moeten worden aangeklaagd en
door de jonkheren zum Bongard "nach ihrem Gefallen" zullen
worden gestraft.
En in 1591 verklaart jonker Jan dat hij in bedoelde zaken
superintendent is, toezicht houdt en straffen zal, volgens
het langdurig gebruik van zijn voorouders, die dat als leiders en toezichthouders der ingezetenen van Simpelveld en
Bocholtz ook altijd gedaan hebben. Ook dat wijst op hun
aanwezigheid en vooraanstaande rol lang voor 1500.

Brabant en Gulik
Het is onduidelijk hoe de Bongards positie kiezen in de herhaaldelijke conflicten tussen Brabant en Gulik . Het was een
wijdvertakte familie, met belangen zowel hier als ginds.
De moord op Jan van Gronsveld in 1386, steunpilaar van de
Brabantse belangen, heeft ongetwijfeld iets te maken met die
tegenstelling .
De eigenlijke tegenstanders van Gronsveld, de Schoonvorsten,
staan aan Gulikse kant. Maar in 1371, in de slag bij Baesweiler, vecht Statz v an de Bongard aan de Brabantse kant
bij de troepen van Reinier van Neubourg-Gulpen, terwijl zijn
familieleden vanaf 1331 erfelijk de titel dragen van kameraar
van de hertog van Gulik, d.w.z. beheerder van de schatkist,
tot aan de Franse tijd. Zij hebben dat ambt in de middeleeuwen niet als een erefunctie maar daadwerkelijk uitgeoefend.
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Bongard slaat de vleugels uit
HRt enige andere kasteel dat Bongard heette, stond bij Weisweiler. Er is geen spoor van over .
.;

De kastelen waar de familie met de keper in het wapen
thuishoorde, zijn in de loop der eeuwen verbouwd, of bestaan
alleen als ruine.

*
*
*
*

Terblijt, in hun bezit sinds 1531, is zelfs afgebroken, en
wel in 1632.
Wijnandsrade, sinds 1531 door huwelijk hun eigendom, is
grotendeels 18e-eeuws; alleen onderdelen dateren uit 1555.
Heiden bij Horbach werd door huwelijk verkregen in 1547.
Van 1373 was het in bezit van andere (?) Bongards. De
voorburg of hoeve is nog intact. Erachter staat nog een
gedeelte van het oude kasteel, maar grotendeels als ruine.
Bergerhausen bij Blatzheim in het Rijnland, sinds 1334 bezit van de Bongards, dateert gedeeltelijk uit 1424, maar is
later zeer veranderd.

*

Pfaffendorf bij Bergheim, nu eigendom van de Rheinbraun,
is gebouwd tussen 1531 en 1546. Het is echter al sinds 151 Z
in de familie. Het was het centrum van de familie Van de
Bongard in de 18e en 19e eeuw, en is in de jaren 1860 tot
1865 zeer veranderd en uitgebreid .

De familie is uitgestorven in 1878, bij de dood van Ludwig
von Bongard . De neef van zijn vrouw Melanie, Pius graaf von
Walderdorf, kreeg in 1879 verlof in zijn naam en wapen te
ruilen, en nam het wapen van onze Bongards aan als vrijheer von Bongard. In hem leefde de familie verder .
Duidelijk is: in onze Bongard zit de oorsprong. En het is van
alle nog overeindstaande huizen het oudste en minst veranderde: de Bongard van Bocholtz.
Huub Franssen

Foto's: Hub Beckers

FORUMAVOND

17 NOVEMBER 1987

Op deze avond, die druk bezocht werd door de leden, werden
heel wat vragen op het panel afgevuurd.
De heer Bogman hield de leiçJing deskundig in handen.
Het panel werd gevormd door de heren Baggen, Franssen.
Smeets en Van Wersch .
Om u een indruk te geven van de onderwerpen die aan de
orde kwamen, geven wij hier een bloemlezing van de gestelde vragen. Onze dank gaat naar de panelleden, die zo vriendelijk waren de antwoorden op schrift te zetten.
Op één vraag moest het panel het antwoord schuldig blijven,
nl.: "Van wie is het wapen in de gevelsteen boven de deur
van de pastorie ?"
Als één van u het antwoord weet , stuurt u het dan naar de
redactie.

*

Waar komt de naam "Kalk an de boks" v andaan ?

In de tijd dat de naam ontstaan is, werkten veel mensen uit
Bocholtz als bouwvakkers. Ze kwamen in hun werktenue naar
huis en liepen dus rond met "kalk an de boks".

*

Wat betekent "I gen Vinkendel" ?

Del betekent dal, dus: dal van Vinken (eigendom) of dal met
veel vinken (vogels).

*

Is het nieuwe vrouwelijke raadslid de eerste vrouw in de
Simpelveldse raad ?

Antwoord van de heer' Van Wersch :
Het algemeen kiesrecht voor mannen dat bestond sinds 1917
werd in 1921 uitgebreid met het kiesrecht voor vrouwen.
In 1923 vonden in Simpelveld de eerste algemene verkiezingen
plaats. Van de twee vrouwelijke kandidaten kwam mevrouw
Van Wersch - Wark met voorkeurstemmen in de raad en was
hiermee het 1e vrouwelijke raadslid. Mejuffrouw G. Mulders
had nog .voldoende reststemmen en werd dus ook raadslid.
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vervolg op pagina 22

*

Waar loopt de taalgrens precies ?

Antwoord van de heer Franssen: Taalgrens in het land zonder
grenzen.
De taalgrens die hier bedoeld wordt, is die tussen de Nederlandse of Nederfrankische dialecten en de Duitse of Middelfrankische dialecten.
Ze houdt in dat er aan weerskanten van die grens woorden
verschillend worden uitgesproken (water/wasser, beek, baak/
baach); dat voor eenzelfde begrip verschillende woorden worden gebruikt (woensdag/goonsdag, lucifer, strijkhout, zwavelstok/sjwegel, bunzing/vuur, achter/hinger); of dat de woordorde in een zin verschilt. Zo'n grens wordt een isoglos genoemd.
Eigenlijk is er niet één grens, maar zijn er verschillende, zodat je kunt zeggen dat er een grensstrook bestaat, die smal
of breed kan zijn. Op het kaartje heb ik een aantal van die
grenzen getekend in ons deel van Zuid-Limburg. Sommige markante isoglossen of grenzen lopen veel westelijker: het ge
bruik van sleeptoon en valtoon (enkelvoud berg en meervoud
berg) loopt tot ver ten westen van Maastricht, evenals de
grens tussen ik en ich, mij en mich, ook en auch. Dichterbij
ligt de grens tussen st/sjt, sp/sjp enz.: slaan/sjloa, staan/
sjtoa, spelen/sjpiele. En veel verder naar het zuidoosten, nl.
door de Eifel, lopen de grenzen dorp/dorf, dat/das, appel/
apfel.
Van die brede bundel grenzen die de overgang tussen Nederlandse en Duitse dialecten aangeven, wordt gewoonlijk lijn
nr. 1, de Benrather linie, als hoofdgrens genomen . Zij markeert de overgang (in de meeste woorden althans) van p naar
f, van k naar ch en van t naar s. Die verandering vind je
binnen een woord en aan het einde van een woord. Aan het
woordbegin blijven de p en de k en verandert de t in ts:
peffer, kink, tsiet.
Deze grens scheidt Vaals, Simpelveld, Bocholtz en Kerkrade
van de overige Limburgse plaatsen. Omdat Bossenhuizen en de
Huls aan de grens van de gemeente meer dan andere gehuch-

18

NEDERLAND

•
'

~

1 ...... ~

.,,_,/,.!
.., -- - , .... ,.

-"'h;

5'ókio C,..t._
k

.1Ji...
DUITSLAND

t aa l grenzen
+- +-+-

= ri jksgrenzen

1 = Benrather l i nie: gr ens k p t - ch f s

(koken- kochen,
kopen-kofe , water- wasser) .
2 = grens g -j (gód-jód ). Deze l ijn valt grotendee l s
samen met li j n 1.
3= grens nacht - naat.
4 = grens höbbe - han, en zeggen - zage.
5 =gr ens -lijk - - lich, b. v. gemakkel ijk-gemekkelich.
6 = grens hond - honk.

7 = de Nederl ands/Duitse - Franse t aa l gr ens .

ten op o.a . Trintelen en Ubachsberg zijn georienteerd, is
daar de taalgrens onzekerder, en zo kun je stellen dat deze
grens dóór de gemeente loopt . De hoofdconclusie is dat wij in
onze gel'fleente Middelfrankisch of Ripuarisch spreken .
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Wanneer is de parochie in Bocholtz gesticht ?

Antwoord van de heer Smeets.
De mensen van Bocholtz wareFl voor de zielzorg afhankelijk
van de pastoor van Simpelveld. In de loop der tijd werd in
Bocholtz een kapel gebouwd waar de pastoor van Simpelveld
de missen opdroeg en doopte. Hiervoor bracht hij dan het
doopvont mee op een boerenkar. Dit ging natuurlijk niet altijd goed.
Vooral onder het pastoraat van Sougnez (1765-1794) rezen er
moeilijkheden tussen de zielzorger en de parochianen van
Bocholtz. De hoofdoorzaak was het veelal verstoken blijven
van een mis op zondag in de kapel van Bocholtz .
In de loop van 1793 spitsten de problemen zich toe. Pastoor
Sougnez weigerde nog langer de mis te lezen of te laten lezen in Bocholtz. In dat jaar leden meer dan honderd personen
in Bocholtz aan hoge koortsen. 30 Personen waren zo ernstig
ziek, dat aan hen de laatste sakramenten toegediend moesten
worden . Pastoor Sougnez weigerde dit echter ! Geestelijken
uit de omliggende dorpen boden hulp. Verscheidene overledenen (de koorstepidemie eiste 20 slachtoffers) lagen dagenlang opgebaard in de kapel, maar pastoor Sougnez weigerde
de begrafenisdiensten te leiden.
Op 20 september 1794 nam pastoor Sougnez in verband met
de nadering van de Franse legers het besluit om de wijk te
nemen naar de overkant van de Rijn. Zijn kapelaan Drvon
weigerde alleen achter te blijven, waarop pastoor Sougnez de
bejaarde geestelijke Jos. Alb. Wolters als zijn plaatsvervanger aanstelde.
Kort na het vertrek verzocht de bejaarde Wolters de inwoners van Bocholtz om zelf voor een priester te zorgen, daar
hij zich niet in staat achtte de parochiekerk in Simpelveld en
de kapel van Bocholtz te bedienen.
De Bocholtzenaren aarzelden niet lang en stuurden een deputatie naar Aken om de priester Joh. Dautzenberg te verzoe-
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ken de zielzorg op zich te nemen. Deze stemde toe. De vicaris-generaal van het bisdom Luik, waaronder Bocholtz ressorteerde, gaf Dautzenberg de algehele volmacht om het ambt
van pastoor uit te oefenen.
In juni 1795 keerde pastoor Sougnez vanuit zijn tijdelijke
verblijfplaats in Westfalen terug naar Simpelveld. Het is
begrijpelijk dat hij verbaasd was in Bocholtz een onbekende
geestelijke aan te treffen die voor een deel van zijn parochie de functie van pastoor uitoefende. Sougnez beschouwde de aanwezigheid van Dautzenberg dan ook als een inbreuk op zijn rechten. Dit was het begin van een misère die
acht jaar zou duren !
Er werd in die jaren veelvuldig geprocedeerd over de volmacht die Dautzenberg in 1794 van de vicaris-generaal had
ontvangen. Achtereenvolgens werden in deze zaak geconsu~
teerd: de vicaris-generaal, het vredegerecht van het kanton
Rolduc en de Civiele Rechtbank te Maastricht. De verschillende instanties kwamen niet tot een eensluidend oordeel. Men
besliste in het voordeel van Dautzenberg of van Sougnez.
Uiteindelijk werd in de maand november 1830 Dautzenberg
definitief tot pastoor van Bocholtz benoemd door bisschop
Zäpffel van Luik.
Johannes Benedictus Dautzenberg werd geboren op 6 september 1759 te Aken en overleed op 24 oktober 1817 te Bocholtz.
Tot op heden is niet bekend of hij een regulier of een seculier geestelijke was.

*

In welke tijd moet het ontstaan van de steen van Simpelveld geplaatst worden ?

Antwoord door de heer Baggen.

,,.

Het materiaal waaruit de steen bestaat, heeft zich 30 miljoen jaar geleden gevormd. Het tijdstip waarop dit materiaal
is gaan samenklonteren is moeilijk na te gaan. Door regen en
erosie zijn de lagen waarin de steen ontstaan is verdwenen.
De steen· ligt dus dieper dan tijdens de vorming. Omdat het
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soortelijk gewicht van het materiaal niet bekend, en de steen
onregelmatig van vorm is, is het moeilijk om het gewicht
-Precies te berekenen, maar het wordt geschat op 10.000 kg.

Rectificatie
In het vorig nummer werd de naam
Schnackers door ons als Snackers
geschreven. Onze excuses hiervoor.
De Redaktie

Tips:

*

*

Het pas uitgekomen Kerkraads woordenboek (Kirchröadsjer
Dieksiejoneer) geeft voor f ZO, = een uitstekend overzicht
van ons dialect, en de lezer van het boek kan zelf vaststellen welke verschillen er zijn tussen Zumpelvelder en
Bochezer plat en het Kerkraads.
Een ouder boek over het dialect in onze dorpen is:
Wilhelm Wel ter, Die Mundarten des Aachener Landes als
Mittler zwischen Rhein und Maas, Bonn 1938.
Een routebeschrijving van de carboonwandeling is verkrijgbaar bij het Mijnmuseum te Rolduc, Heyendahllaan 82,
6464 EP te Kerkrade of bij de V.V.V. in Heerlen.

vervolg van pagina 17
Aan de volgende verkiezingen nam Mevr. v .Wersch niet meer
deel. Mej.Mulders bleef tot 1941 en werd zelfs wethouder.
In Bocholtz is Mevr.B.van Hommerich het enige vrouwelijke.
raadslid geweest van 1978 tot 1982. Vanaf 1jan.1988 is
Mevr.M.A Brouwers Boon het eerste vrouwelijke raadslid
van de nLeuwe gemeent.e Simpelveld.
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