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VAN DE REDAKTIE
In dit derde nummer kunt u lezen over "graften" en de
foto's erbij bekijken.
We hebben mededelingen van de werkgroepen genealogie en
archeologie.
_
Ook bieden we de leden in' een aparte rubriek de gelegenheid om te vragen naar gegevens, voorwerpen en andere
zaken die met heemkunde te maken hebben.
Tenslotte wil de redaktie met veel genoegen die leden van
dienst zijn die graag een stukje zouden willen schrijven,
maar zich nog wat hulpeloos voelen en niet weten hoe ze
een tekst moeten maken. Doe gerust een beroep op ons.

***********
TENTOONSTELLING "VILLA RUSTICA" BONNEFANTENMUSEUM
Van november 1987 t/m februari 1988 was er in het Bonnefantenmuseum te Maastricht een tentoonstelling "Villa Rustica" ingericht.
Het doel was een beter beeld te geven van de Romeinse
villa's (heerboerderijen) waarvan her en der in Limburg
(ook in Simpelveld en Bocholz) fundamenten teruggevonden
zijn.
Te zien waren een aantal oorspronkelijke archeologische
vondsten uit de streek uit de Romeinse tijd, welke het museum bij elkaar geleend had. Onder meer monumenten of
delen daarvan met afbeeldingen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, vazen, flesjes, wapens en sieraden.
Incidenteel kan men wel vaker archeologische vondsten uit
de Romeinse tijd te zien krijgen. Het bijzondere van deze
tentoonstelling was de veelheid en de verscheidenheid van
de uitgestalde voorwerpen .
De heemkundevereniging had voor haar leden een bezoek
georganiseerd op zondag 31 januari 1988, waarvan een goed
gebruik gemaakt werd ( + 35 mensen). De heren Van Wersch
en Souren gaven bij de -rondleiding de nodige uitleg omtrent
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de vorm, functie en bijzonderheden van de Romeinse villa's
hier in de streek. Dat gebeurde aan de hand van een maquette van een volledig gereconstrueerde villa.
Buitengewoon boeiend was het om te zien hoe men aan de
hand van zeer summiere vohdsten - voornamelijk fundamenten - door vergelijking met opgravingen in Maasbracht,
Voerendaal en Pompei, tot de conclusie gekomen is hoe de
Romeinse villa's hier er ongeveer uit gezien moeten hebben.
En het oudheidkundige onderzoek gaat steeds verder, waardoor het verhaal steeds meer compleet wordt. Hoeveel land
hoorde er bij die Romeinse heerboerderijen? Wat voor een
functie hadden ze? Tot wanneer hebben ze bestaan? Allemaal vragen die bij de rondleiding aan de orde kwamen.
We hebben allemaal wel minstens een vaag beeld over de
Romeinse tijd hier in de streek. Het bezoek aan de tentoonstelling met de deskundige uitleg maakten dat vage beeld
tot een interessant verhaal van hoe her ongeveer waarschijnlijk geweest is.

Cor van Gool

**********
PALEOGRAFIE
De sectie GENEALOGIE organiseert in het najaar een cursus
PALEOGRAFIE, bestudering van oude schriftvormen. Een
wetenschap die ieder benodigt wanneer men te maken krijgt
met ouden akten en archieven. Of men nu genealogisch
onderzoek verricht of de geschiedenis van onze streek bestudeert, u moet de oude geschriften kunnen lezen.
De cursus bestaat uit tien lessen van ongeveer drie uur.
De kosten bedragen f 97,50 per persoon.
Aan de cursus kan ieder lid van "De Bongard" deelnemen.
U kunt zich tot 1 augustus opgeven bij de heer M. Horbach,
Sougnezstraat 13, Simpel veld, tel.: 441919.

s

Voordat de cursus PALEOGRAFIE start zullen alle deelnemers
worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

**********
WERKGROEPEN
Bent u alsnog geinteresseerd om zitting te nemen in een van
de werkgroepen? We geven hier de namen van de woordvoerders van deze werkgroepen. Bij deze personen kunt u
informatie krijgen over de groep van uw keuze. Tevens
kunt u zich bij deze personen aanmelden als lid.
Genealogie:
Dhr. M. Horbach
Sougnezstraat 13
6369 EH SIMPEL VELD
Tel.: 045-441919

Archieven/inventariseren:
Dhr. F. van der Smissen
Sougnezstraat 6
6369 EJ SIMPEL VELD
Tel.: 045-441730

Archeologie/ geologie:
Dhr. H. Vlieks
Molsberg 90
6369 GP SIMPELVELD
Tel.: 045-442834

Periodiek:
Mevr. S. Boaron-van Westerop
Stationstraat 18
6369 VJ SIMPELDVELD
Tel. : 045- 442832

Dialect:
Dhr. M. Dautzenberg
Grachtstraat 9
6393 AL SIMPEL VELD
Tel.: 045-443881

Veldkruisen/veldwegen :
Dhr . W. Franssen
Willem II laan 30
6371 JC LANDGRAAF
Tel. : 045-317152

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN ?
Bij het verschijnen van dit derde exemplaar van "De Bongard"
willen wij ons even aan u voorstellen.
Wij, dat zijn de leden van de redaktie. Gezamenlijk maken
wij de keuze van de artikelen die geplaatst worden en doen
wij al het werk.
Daarbij verzorgt Marisa het typewerk, Hub de foto's, Jo de
redaktionele artikelen, verslagen en contacten met de
schrijvers en Sophie de lay out.
Het typewerk wordt niet gedaan met een tekstverwerker
maar met een goede elctronische typemachine. Om de kwaliteit van de foto's te bewaren laten we ze rasteren.
Daarna gaat de hele lay out naar Bert Keydener, medewerker van Océ van der Grinten, die alles copieert.
Het in elkaar zetten en adresseren wordt door de redaktie
gedaan.
U begrijpt dat wij niet zonder uw medewerking kunnen.
Om te blijven verschijnen hebben wij steeds weer copie
nodig. We zijn dan ook heel blij met alles wat we tot nu toe
hebben gekregen en we hopen ook in de toekomst overstelpt te worden met copie.
Wel moet ons nog even iets van het hart.
Bij het invullen van "De Bongard" zijn we gebonden aan de
beperkte ruimte van het aantal pagina's. Als de ingezonden
artikelen erg lang zijn, moeten ze als vervolgverhaal geplaatst worden. Soms is het nodig een artikel in te korten.
Dit doen we nadat we de schrijvers daarvan op de hoogte
hebben gesteld. Als het gaat om enkele regels behouden wij
ons het recht voor, dit zonder ruggespraak te doen .
Wij verzoeken onze toekomstige schrijvers dan ook dringend:
"Houdt u a.u.b. rekening met het formaat van "De Bongard"
en maak als het even kan uw artikel niet te lang !!"
Dit nummer van "De Bongard" is 8 pagina's dikker. Wij zijn
nu wel zo'n beetje aan het maximum aantal pagina's gekomen,
en we rekenen op uw aller hulp om ze vol te krijgen.
Namens de redaktie
Sophie Boaron

'

"GEVRAAGD"/"GEZOCHT"

*

De werkgroep archeologie is druk op zoek naar oude
landkaarten van Simpelveld en Bocholtz. Dit is nodig om
te inventariseren waar ;vroeger bebouwing is geweest.
Ze doet een dringend beroep op iedereen die zo'n kaart
in zijn bezit heeft, het mogelijk te maken die kaart te
co pieren.
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Vlieks van
deze werkgroep of met de redaktie van dit blad.

*

De redaktie wil starten met een vervolgserie over
typische uitdrukkingen, scheldnamen enz. in Simpelvelds
Bocholtzer dialect.
Daarom een verzoek aan iedereen, maar vooral aan dè
werkgroep dialecten, ons te overstelpen met woorden en
gezegden.

*

Hier had uw oproep kunnen staan.
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ARCHEOLOGIE EN DE WET
Wat is een monument?
(De monumentenwet stamt uit 1961)
.;

1) Alle, tenminste.50 jaar geleden vervaardigde zaken, welke

van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of van volkenkundige waarde;
2) Terreinen, welke van algemeen belang zijn wegens daar
aanwezige zaken als bedoeld onder 1.;
3) Alle zaken en terreinen, welke van algemeen belang zijn
wegens de aan die zaken en terreinen verbonden geschied kundige herinneringen.
In de praktijk ontstond een onderscheid tussen archeologische en historische monumenten . De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek is belast met de zorg voor
archeologische monumenten; de historische monumenten
worden door de Rijksdienst voor Monumentenzorg behandeld.
Wat is een archeologisch monument?
Dit zijn monumenten waarvan de kennis door onderzoek moet
worden of is verkregen.
We kennen 2 soorten archeologische monumenten: zichtbare
monumenten (aan de oppervlakte zichtbaar) en niet-zichtbare monumenten (bedekt met sedimenten) b.v . kasteel-villa
Vlengendaal.
Monumenten kunnen we ook onderscheiden in roerende monumenten en onroerende monumenten, b.v. vuistbijl-kerk.
Uit de vele monumenten worden enkelen beschermd door de
wet; bijna elke gemeente heeft een lijst van beschermde
monumenten. Meestal worden ze beschermd op grond van
wetenschappelijke, cultuurhistorische, landschappelijke/re·
creatieve of planologische overweging(en) . Echter, eenmaal
beschermd wil niet zeggen eeuwig beschermd. In sommige
gevallen kan tiet belang van het monument wijken
Doel van wettelijke bescherming:
- reserveren voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek op
korte termijn, m.a.w. veiligstellen van de belangen van het
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wetenschappelijk onderzoek;
- behoud uit cultuur-historische overwegingen;
- reserveren voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek
op lange termijn.
Het eerst genoemde motief. heeft betrekking op monumenten,
die na onderzoek kunnen worden afgevoerd van de monumentenlijst.
Eigendom van oudheidkundige vondsten.
Het voorafgaande had betrekking op onroerende monumenten;
hetgeen nu volgt, op roerende monumenten.
Oudheidkundige vondsten komen aan de oppervlakte:
1) als toevalsvondst en bij graafwerk, dat niet ten doel had
het opsporen of onderzoeken van monumenten;
Z) bij archeologisch (bevoegd) onderzoek;
3) bij onbevoegd graafwerk, dat ten doel heeft het opsporen of onderzoek van monumenten. Hier vallen de metaaldetectorfreaks onder.
Ad 1) Vondsten zijn schatvondsten (b.w.): "Men verstaat door
eenen schat alzoodanige verborgenen of begravene
zaak, waarop niemand zijn regt van eigenkom kan bewijzen, en die door een louter toeval ontdekt is."
(art. 642 BW) Heeft de vondst waarde, dan deelt de
eigenaar van de vindplaats mee in de eventuele op brengst.
Ad Z/3) Wie is bevoegd om opgravingen te verrichten?
Niemand, buiten de door de minister aangewezen
diensten en instellingen. Slechts zij mogen graafwerk verrichten met het doel opsporen of onderzoeken van monumenten. In de praktijk zijn dat de
R.O .B., enkele universiteiten (Groningen, Leiden,
Amsterdam) en stadsarcheologen.
Bij graafwerk, niet met doel het opsporen/onderzoeken van
monumenten geldt, dat de vinder het voorwerp, waarvan hij
rederlijkerwijs vermoedt, dat het een monument is, het
binnen drie dagen aan de burgemeester meldt. In de praktijk
wordt echter rechtstreeks de R.O.B. gebeld/aangeschreven.
Die beslist wat er gebeurt: redden wat er te redden valt,
opgraveri op iets langere termijn, of beschermen door de
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plek tot monument te verklaren. De plaats wordt d.m.v.
coördinaten nauwkeurig doorgegeven, de vondstomstandigheden worden verzameld, evenals aanvullende gegevens.
De R.O.B. gaat het om de juiste vindplaats, vondstomstandigheden, aard en datering van de voorwerpen . Die gegevens
zijn van belang voor wetenschappelijke studie en niet het
bezit van het monument! De vondst wordt opgenomen in
het landelijk documentatie-archief van de R.O.B.
Roerende monumenten, gevonden bij bevoegd verricht graafwerk, zijn eigendom van de persoon of het lichaam dat het
graafwerk heeft verricht of heeft doen verrichten.
De grondeigenaar ontvangt van de bedoelde persoon of bedoeld lichaam een vergoeding, gelijk aan de helft van de
waarde van het monument. Een afspraak, waarbij een gedeelte van de vondsten aan de eigenaar van de grond wordt
gegeven, is dus in strijd met de wet.
Plicht van een amateur/vereniging: vondsten moeten gemeld
worden: opgraven is voor de vakman gereserveerd.
De wetenschapper staat niet te popelen om een hoeveelheid
nieuw materiaal, dat amateurs in een vrij weekend uit de
grond hebben gehaald.
Wetenschappelijk onderzoek is echter gericht op plaatsen,
waar oplossingen worden verwacht van de bestaande problemen en dat de resultaten van vorige opgravingen de
richting bepalen van het toekomstige speurwerk. Wordt een
niet-beschermd monument door bouw, ruilverkaveling etc.
bedreigd, dan kan wel een noodopgraving plaatsvinden.
De amateur kan waardevolle gegevens verschaffen door
veldverkenning, waarnemingen etc.

H. Thissen
Lit: Gelder,E.v.: Geld uit de grond, AD 863, 26 mei 1961 .
(schat vondsten)
Klok,R., Archeologie en monument, Bussum 1969.
Steenhouwer,K./Warringa,A. Archeologie in de praktijk,
Weesp 1985, 91/92.
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GRAFTEN
Graften zijn steile, meestal met struikgewas begroeide walletjes, opgeworpen op sterk
hellen cultuurland. Ze verlopen evenwijdig aan de hoogtelijnen, dus loodrecht op de
helling van het gebied. Ze vinden hun oorsprong in de tijd van vroegere, kleinschalige
perceelindelingen. Ze zijn zeer duidelijk te zien op de weg van Nyswiller naar Wahlwiller
en wel aan de noordkant. Doch ook elders in Zuid-Limburg komen ze voor.
Ze danken hun ontstaan aan de strijd van de toenmalige boer tegen de erosie.
Ten gevolge van die erosie stroomde veel vruchtbare löss met het regenwater dalwaarts.
Men ging ploegen evenwijdig aan de hoogtelijnen, dus horizontaal. Zodoende kon de hoeveelheid dalwaarts stromende löss tot een minimum beperkt worden. Op het onderste
deel van de perceelgrens liet men enige voren ongeploegd. Het onkruid van h~t erboven
... gelegen land werd opgeruimd (met de riek) en op het niet omgeploegde gedeelte gede~ poneerd. Zodoende ontwikkelde zich hier een strook waarop gras, andere planten en tenslotte ook houtgewas gingen groeien.
De graft was ontstaan en vormde een barriere die er, naast horizontaal ploegen, mee
voor moest zorgen, dat de vruchtbare grond niet dalwaarts kon spoelen.
Er gingen bij voorbeeld groeien de sleedoorn, de hazelaar, de meidoorn, braamstruiken,
de es en de iep. Deze begroeiing had toendertijd ook economische betekenis. Men sneed
b.v. takken (van de hazelaar) en gebruikte ze bij het dakdekken. Sleedoorntakken gebruikte men voor het tuien (toenen) van hagen . Ook werden van dezelfde takken bezems
gemaakt. Hiermee veegde men in het voorjaar de weilanden schoon. Van de wrang
smakende sleedoornbes stookte men jenever. Na één nacht vorst verdwijnt de wrange
smaak van de bes overigens.

Lange takdoorns van oude struiken werden van hun schors ontdaan. Met die pinnen
werden de uiteinden van worsten dicht geprikt. Veel jonge bladeren werden gedroogd en
àls thee bereid ter bestrijding van diverse kwalen. Van rijpe bramen werd zwarte haarverf gemaakt. Dit werd voornamelijk bij zigeuners gebruikt. "Veren" van de iep gebruikte
men als rijshout (b.v. voor erwten). Essen werden periodiek geknot. De takken werden
in bossen (sjansen) gebonden. Men stookte er de bakoven (backus) mee. Dikke takken
gebruikte men voor stukhout. Haagbeuk gebruikte men om stelen van dorsvlegels van te
maken.
De moderne landbouw bedient zich van steeds zwaarder wordende tractoren. Hierdoor
wordt horizontaal ploegen steeds moeilijker. Maar in de helling ploegen heeft het grote
""' bezwaar dat de regen vrij spel krijgt. Hierdoor stroomt de vruchtbare löss gemàkkelijk
III dalinwaarts. Dorre, onvruchtbare helling blijven over.
Op vele plaatsen in Zuid-Limburg is dat reeds te zien.

*
*

Foto blz. 12: omgeving Elkenrade
Foto blz. 14: Klingeleberg

Hoogtelijnen
Een hoogtelijn is een lijn die punten van gelijke hoogte met elkaar verbindt. (Met hoogte
wordt hier bedoeld de hoogte ten opzichte van N.A.P., Nieuw Amsterdams Peil.)
Een lijn in de schets hieronder met het getal +130 wil zeggen dat wanneer je volgens
äie lijn in het veld gaat wandelen, je horizontaal loopt op een hoogte van 130 meter
boven N.A.P.
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In richting A-B loopt men dus horizontaal.
In richting C-D loopt men de helling op .
. Rijdt men met de tractor dus in richting A-B dan rijdt die horizontaal, maar de tractor
zelf "hangt" dan in de helling. Dat geeft direct aan waarom de boer tegenwoordig niet
meer in richting A-B ploegt maar in richting C-0. Bij de zware tractoren van tegenwoordig is kantelen bij ploegen in richting A-B niet uitgesloten.
Daarbij dient eerlijkheidshalve wel vermeldt te worden, dat men het vroeger, met een
paard voor de ploeg, nogal logisch vond om in richting A-B te ploegen. Het hoogteverschil tussen de linker- en de rechterpoten kon het paard gemakkelijk "opvangen",
terwijl het ploegen van C naar D wel een hele zware opgave voor het paard ZDU zijn
._. geweest.
,0

Hans Baggen
Foto's: Hub Beckers

*

*

Foto blz. 16: Schanternelsweg, richting Bosschehuizen
Foto blz. 18: omgeving Elkenrade

DE WEG VAN BOULOGNE-SUR- MER NAAR KEULEN
Bezoek aan het Thermenmuseum op 21 februari 1988 onder leiding van de heer Born, medewerker bij de Thermen.
De volgende onderwerpen werden behandeld:
Het tracé, de constructie, tijdstip van aanleg of reconstructie,' militaire en burgerlijke nederzettingen en de economische functie van de weg.
De heer Born vertelde ons eerst iets over het tracé van de
weg. Hij deed dit aan de hand van de kaart van Peutinger.
deze landkaart is genoemd naar Conrad Peutinger uit Augsburg, die deze middeleeuwse copie van de Romeinse wereldkaart uit de 4e eeuw in 1508 in handen kreeg.
Andere belangrijke bronnen zijn literaire werken, zoals het
gedicht van Statius en het Itinerarium Antonini Augusti uit
het begin van de 3e eeuw. Maar de archeologische vondsten
geven de meeste informatie over de wegen en tevens over de
periode, waarin zo'n weg aangelegd is of er een reconstructie
heeft plaats gevonden.
Het zijn vooral de mijlpalen en de wegwijzers, die gevonden
zijn, die een schat aan informatie bevatten voor de wetenschappers. Op de mijlpalen staat o.a. vermeld welke werken,
aanleg of herstel, aan een weg verricht zijn en onder welke
keizer ze uitgevoerd werden. Een interessante vondst was he1
fragment van het Itinerarium van Tongeren, een wegwijzer diE
oorspronkelijk achtkantig was, met daarop vermeld de wegen
en afstanden. Vermeldenswaardig is het feit dat er 2 soorter
afstandsmaten gebruikt werden . In het reisboek van Antonius
wordt gesproken over mijlen van 1500 m. (Milia Passuum, afge·
kort Mp), terwijl in werkelijkheid de leuga gebruikt werd, eer
Gallische maat van + 2200 m.
In principe kwam de aanleg van Romeinse wegen hierop neer,
dat men een strook van 40 m. gebruikte met aan weerszijden
2 spitsgrachten, waarvan de functie (nog) niet bekend is en
die zich onderscheidt van de grote grachten, die aan weerszijden van de eigenlijke weg gegraven werden en die een
dÛidelijk drainerende functie hadden. Voor de eigenlijke we~
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paste meI1 zich aan de bodemgesteldheid en het voorhandene
materiaal aan. De breedte van het wegdek was ongeveer 6 m.
met in het midden een kleine greppel, die de juiste baan aanduidde. De grond uit de aan weerszijden gegraven drainagegrachten werd naar binneo toe opgeworpen om de agger te
vormen. Hierop kwam dan nog de eigenlijke bestrating.
De onderste laag bestond uit grote stenen, waarop dan steeds
fijnere lagen kiezel kwamen.
Dat zo'n grote weg, de lengte bedroeg ca. 400 km, een belangrijke functie had moge duidelijk zijn. Op de eerste plaats
was dat een militaire. Boulogne-sur-Mer had een haven en
naar men aanneemt is dit de haven waar Caesar zich inscheepte voor de oversteek naar Britania. De weg verbond
tevens 2 hoofdsteden van provincies nl. Bavay en Tongeren.
Ook zullen er andere nederzettingen geweest zijn van waaruit
de legers bevoorraad werden.
Het bewijs dat er langs de weg handel gedreven werd, is geleverd door de archeologische vondsten. In Keulen werden
massaal aarden gebruiksvoorwerpen geproduceerd, die langs
de hele weg teruggevonden zijn, tot Tongeren (100 km van
Keulen) in grote hoeveelheden, verder in steeds mindere
mate. In omgekeerde richting heeft zich het zelfde voorgedaan. Gebruiksvoorwerpen, gemaakt in b.v. Arras of Bavais,
zijn tot in Keulen teruggevonden.
Een grote hoeveelheid van deze vondsten was in deze expositie samengebracht en het zou te ver voeren om ze hier allemaal op te noemen. Natuurlijk was er een grote interesse
voor de vondsten uit de regio.
Al met al een geslaagde en leerrijke middag.

Huub Bogman

Inmiddels hebben wij het antwoord ontvangen van de heer
H. van Wersch op de vraag: "Van wie is het wapen in de
gevelsteen boven de deur van de pastorie?" en tevens een
vertaling van de tekst die eronder staat.
De pastorie werd in 1683 hersteld. In de gevelsteen staat:
R(everendus) D(ominus) GASPAR FAIMONVI L LE PASTOR
PLENE EXSTRLJXIT
(vertaling: de eerwaarde heer Gaspar Faimonville heeft het
van de grond af opgebouwd.)
Als de Romeinse cijfers opgeteld worden krijgt men het jaar
van de bouw 1683.
(MDLLLXXVVIII = 1683)
Op de steen eronder staat de volgende tekst:
R(everendus) D(ominus) A. SOLJGNEZ NONLJS POST IPSLJM
SLJCC ESSOR TALITER REPARAVIT
(vertaling: de eerw. heer Sougnez heeft dit aldus hersteld)
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De Romeinse cijfers (MDCCL VVVVVIII) vormen opgeteld het
getal 1778.
Het wapen was, zoals
Faimonville.

u wel al begrepen hebt, van Gaspar

**********
DE SLAG BIJ WOERINGEN
5 Juni 1988 was het 700 jaar geleden dat deze veldslag heeft
plaats gehad. Het was een strijd tussen Brabant en Gelre (en
hun diverse bondgenoten) om het bezit van het Hertogdom
Limburg, waarvan het Land van Hertogenrade een deel was.
De schepenbank Simpelveld-Bocholz viel onder deze laatste.
Deze bloedige strijd, die ook wel de Limburgse Successieoorlc
wordt genoemd, eindigde in een schitterende overwinning voo
Brabant. In het plaatsje Woeringen (bij Keulen) had een van
de laatste Middeleeuwse ridderslagen plaats. Meer dan 2000
ridders bleven op het slagveld achter . De Limburgse adel, di1
ook aan deze veldslag meedeed, was in twee kampen verdeelc
nl. de Mulrepas en de Scavendries. De Mulrepas namen aan
Brabantse zijde deel en waren de overwinnaars, terwijl de
Scavendries als aanhangers van Gelre het onderspit moesteri
delven.
Door deze overwinning van Brabant is het Land van Hertoge
rade uiteindelijk bij Nederland gekomen. Als Gelre de slag ç
wonnen had, zouden wij bij het Duits Rijk behoord hebben.
Gedurende de maanden september en oktober wordt in Maas
tricht in het Provinciehuis een grote tentoonstelling gehou
den, waarin deze slag bij Woerdingen herdacht wordt. Voor
leden van "De Bongard" een unieke gelegenheid om over dit
belangrijke feit nader geinformeerd te worden.
Moge dit korte artikel een aansporing daartoe zijn.
H. van Wersch
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FORUMAVOND
Antwoord van de heer Baggen op de vraag: "Wat is een "klok"
in een steenkoollaag ?"
_;

In het dak van de kolenlaag komen resten van bomen terecht.
De boom werd van binnen uitgehold door water dat dakgesteente heeft af gezet. De ontstane ruimte in de kern van die
boom werd opgevuld met hetzelfde sediment als waaruit het
dakgesteente is opgebouwd. De boomschors (zie gestippelde
gedeelte) ontwikkelde zich tot kool, maar vormt een slechte
verbinding met het dakgesteente. Haalt men nu onder het
stuk boomstam de kool weg, iets dat in de mijnbouw gebeurde,
dan valt dat stuk boomstam naar beneden, omdat de verbinding met het nevengesteente uit kool (=verkoolde schors)
bestaat.
Omdat bomen veelal een vorm hebben waarbij ze naar beneden
breder zijn dan naar boven, en deze tendens ook aanwezig
blijft, ontstond er na het uitvallen van dat stuk boomstam
veelal een gat, dat de vorm had van een kerkklok.
Waarschijnlijk komt daar vandaan de naam (geologisch) klok.

Dak van de k o o l l a a g ~
Koollaag

vloer van de koollaag

25

;

Land van 's-Hertogenrade.

Heer van de Bank (1626 Heerlijkheid} Simpelveld-Bocholtz.

Schout.

zeven Schepenen.

Burgemeester.

Secretaris.

Gerechtsbode.

-Collecteur
-Veldbode
-Keurmeester
-Rotmeester

FUNCTIE SCHEPENBANK

Administratieve bevoegdheid.

Rechterlijke bevoegdheid.
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Antwoord van de heer Smeets op de vraag naar de hierarchie in een heerlijkheid.
De schepenbank voerde de lage en Middelbare Justitie uit.
De Hoge Justitie sprak r~cht over alle zware misdaden,
waarbij lijf en lid gemoeid waren. Deze rechtspraak vond in
's-Hertogenrade plaats.
De Middelbare Justitie berechtte: alle twistgedingen, kleine
overtredingen, beleiden der wegen , visiteren der wegen,
inbraken, vechtpartijen, verzet tegen de overheid, etc.
De Lage Justitie behandelde overdrachten van eigendommen
en zakelijke rechten.
Schout.
Hoogste ambtenaar in de Schepenbank, te vergelijken met
officier van justitie. Hij werd benoemd en ontslagen door
de Drossaard van 's-Hertogenrade en nadat in 1626 de Bank
Simpelveld-Bocholtz een heerlijkheid werd, door de plaatselijke heer.
Taken van de schout:
- Toezien dat: de gebiedende Heer in het bezit bleef van
zijn rechten.
de Schepenen geregeld zitting hielden voor
uitoefening van de justitie.
- Hij moest misdadigers opsporen en tegen hen procederen.
- Bij veroordeling de straf ten uitvoer brengen of laten
brengen.
Schepenen.
Het dorp Simpelveld telde 4 schepenen, Bocholtz telde 3
schepenen.
Taak van de schepenen:
- Zorg voor het rechterlijk bestel.
- Bemoeienis met het administratief bestuur.
Secretaris.
Taak:

aanklachten, door de Schout gedaan, op papier zetten.
uitspraken van het Schepengerecht en vonnissen
vastleggen.
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Gerechtsbode.
De laagste ambtenaar van het Schepengerecht.
Taak van de gerechtsbode:
- Dagvaarding van procesvoerende partijen.
- Afkondigen van besluiten aan de betrokkenen.
- De schout assisteren bij het gevangennemen van misdadigers en het in arrest stellen van hen.
De schepenbank werd benoemd door de gebiedende heer.
Door de schepenen werden benoemd:
1) Burgemeester.

Simpelveld en Bocholtz hadden ieder een eigen burgemeester.
Taak van de burgemeester:
- Waken voor belangen, vrijheden en rechten der gemeente.
- Handhaven van rust en orde.
- Aanslagen van belastingen (z.g. beden) opmaken.
- Lijst bijhouden van alle ingezetenen.
- Inwoners verplichten tot het aanbrengen van valderen.
- Hagen te sluiten en te tuinen.
Toezicht op:
- Herbergiers en tappers.
- Het nachtwaken in de winter.
- Het plaatsen van bakovens, i.v.m. brandgevaar.
- Het metselen van schoorstenen.
- Huizenbouw.
Het jaarlijks afgeven van bedelvergunningen, in de vorm
van een bedelpenning.
De burgemeester had het toezicht op de veldbode en de
keurmeester. Hij werd bijgestaan door de rotmeesters.
2) Collecteur.

Simpelveld en Bocholtz hadden ieder een eigen collecteur.
Veelal oefende de burgemeester ook deze functie uit.
Deze was de ontvanger van de Schepenbank en belast met
het innen van de belastingen.
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3) Keurmeesters.

Beide dorpen hadden een eigen keurmeester.
Taak van de keurmeester:
- Toezicht dat het bier voldpende kwaliteit had, naar evenredigheid van de bedongen prijs.
Keuren van het brood op kwaliteit, gewicht en prijs.
- Controleren van maten en gewichten.
4) Rotmeesters.

Beide dorpen hadden eigen rotmeesters, die de burgemeesters assisteerden.
Bocholtz was in de volgende Rotten ingedeeld: Dorpsrotte
Heijrotte
Steenrotte.
Taak van de rotmeester:
- Toezicht op de aanwezigheid van vreemden (zigeuners,
zwervers, etc.).
Veldbode.
Beide dorpen hadden een veldbode, die aangesteld werd door
de gebiedende heer, op voorstel van de schepenen.
Tot de taak van de veldbode behoorde:
toezicht op: te velde staande gewassen
het zeumeren, dat alleen was toegestaan aan
armen en gebrekkingen;
het vee, dat door omheiningen drong.
de bevoegdheid: vee in beslag te nemen dat op andermans
eigendom graasde;
het tijdstip van inzaaiing en oogst te bepalen;
toestemming te geven tot beweiding van
braakliggende grond.

**********
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Antwoord van de heer Baggen op de vraag: "Wat is het verband tussen het aardgas in Slochteren en de steenkool in
Limburg?"
;

Onderstaande schets geeft een schematische voorstelling.
Inklinking van de koollagen A,B,C en D gaat verder. Hierbij
ontsnappen gassen. Die stijgen op tot op een hoogte waar
weerstand ontstaat van een "afsluitende laag". In ons aardgasgebied (b.v. nabij Slochteren) vinden die gassen hun weg
tot in een z.g. reservoir (= poreus gesteente). Aangezien er
een afsluitende laag aanwezig is, boort men bij het doorboren
van die afsluitende laag het reservoir aan en komt er aardgas vrij. Aangezien er in Slochteren op grote diepte koollagen aanwezig zijn, is een relatie tussen ons aardgas en de
"inkoling" zeer wel denkbaar.
DJ

afsluiten de laag
poreus gesteente

**********
Tip:

In de Kopermolen in Vaals is een blijvende expositie ingericht van archeologische en geologische vondsten uit de
wijde omgeving van Vaals. Het is bekend dat de archeologi!:
werkgroep uit Vaals ook in Simpelveld en Bocholtz heeft gE
zocht naar sporen uit het verleden. De expositie is de moe
van het bekijken waard. Adres: V. Clermontplein 11, Vaals.
Geopend op za., zo. en feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur.
Voor groepen ook op afspraak.
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