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l N M E M O R lA M

J O B E M E L M A N S

Op woensdag 9januari jl bereikte ons het bericht van het overlijdenvan ons
Erelid Jo Bemelmans Groot was onze verslagenheid

Jo was van begin af lid van onze vereniging Ook was hij lid van de sectie Dialect
Daar was hij een van de drijfreren Met onverlaten ijver was hij degene die de werkgroep
C'gjriefwies", doorzijntaalkundigeknobbel, steedsophet goedespoorbracht.Daarwist
hij ook mede door zijn kennis van het dialect op een duidelijke manieruit te leggen
waarom een bepaald woord op die manier en niet anders diende te worden. geschreven

Jowasook dieeenbelangrijkerol speeldeindewerkgroep"Schooldialect" HiJ degene
maakte de leukste het dialect waardoor de li nderen een speelse manier puzzels in oP
kennis konden maken met hun c'modaersjproach "

Hij was ook "d'r Sjoetsengel" van de sectie. Kwam was desectiegeldtekortdan hij
degene die bijsprong. VooraX door zijn openhartig, eerlijk en humoristisch optreden tijdens
onze laat hij een groot gat achter. vergaderingen

Ook buiten onze verenigingen is hij zeer actief geweest. Zo was van de hij Hoofd
Lambertusschool te het Verzetsherdenkingskruis, en diverse andere Kerkrade, drager van
verzetsonderscheidingen en lid van de Bond van Oud-Stoottroepers Zuid-Limburg.

Hi zijn vele tochten, tot i was een diep religieus man en eenbijzonder Maria-vereerder. Opver in het buitenland, vond hij wel een oord waar Maria bijzonder vereerd werd. Van al
die bedevaartsoorden bracht een beeltenis mee naar huis. Zo ontstond bij hem thuis een hij
mooie van ook van die hij nog hoopte tebezoeken. verzameling beeldeq genadeoordeq

Wij zijn eengroot vriendkwijtgeraakt!.
Hij zal steeds in onze gedachten verblijven

Als dit onze hoe moet dan het verlies voorFieneke, zijnvrouw, zijn! gevoelens zijn, groot
Onze gedachten gaan naar haaruit en wij wensen haar vee1 sterkte toebij het verwerken
v an haa r v erdri et .

H et B e s t u u r

2

IN MEMORIAM 

JO BEMELMANS 

Op woensdag 9 januari jl. bereikte ons het bericht van het overlijden van ons 
Erelid Jo Bemelmans. Groot was onze verslagenheid. 

Jo was van begin af lid van onze vereniging. Ook was hij lid van de sectie Dialect. 
Daar was hij een van de drijfveren. Met onverlaten ijver was hij degene die de werkgroep 
"Sjriefwies", door zijn taalkundige knobbel, steeds op het goede spoor bracht. Daar wist 
hij ook mede door zijn kennis van het dialect op een duidelijke manier uit te leggen 
waarom een bepaald woord op die manier en niet anders geschreven diende te worden. 

Jo was ook degene die een belangrijke rol speelde in de werkgroep "Schooldialect". Hij 
maakte de leukste puzzels in het dialect waardoor de kinderen op een speelse manier 
kennis konden maken met hun "moddersjprooch ". 

Hij was ook "d'r Sjoetsengel" van de sectie. Kwam de sectie geld tekort dan was hij 
degene die bijsprong. Vooral door zijn openhartig, eerlijk en humoristisch optreden tijdens 
onze vergaderingen Iaat hij een groot gat achter. 

Ook buiten onze verenigingen is hij zeer actief geweest. Zo was hij Hoofd van de 
Lambertusschool te Kerkrade, drager van het Verzetsherdenkingskruis, en diverse andere 
verzetsonderscheidingen en lid van de Bond van Oud-Stoottroepers Zuid-Limburg. 

Hij was een diep religieus man en een bijzonder Maria-vereerder. Op zijn vele tochten, tot 
ver in het buitenland, vond hij wel een oord waar Maria bijzonder vereerd werd. Van al 
die bedevaartsoorden bracht hij een beeltenis mee naar huis. Zo ontstond bij hem thuis een 
mooie verzameling van beelden, ook van genadeoorden, die hij nog hoopte te bezoeken. 

Wij zijn een groot vriend kwijtgeraakt!. 
Hij zal steeds in onze gedachten verblijven. 

Als dit onze gevoelens zijn, hoe groot moet dan het verlies voor Fieneke, zijn vrouw, zijn! 
Onze gedachten gaan naar haar uit en wij wensen haar veel sterkte toe bij het verwerken 
van haar verdriet. 

Het Bestuur. 
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V a n d e r ed a c bi &.

Zoa1s u al zag heeft ons lij fblad een nieuw j asj e gekregen. De aEbeelding is
 een fragment uit de kaart die pastoor Dydden ruim vierhonderdjaar geleden
tekende. Het is een voorsteliing van het "Domus Bongard", het ,H uis
Bongard" waaraan or ue vere ging haiir naam ontleent.
Dit ter gelegenheid van het feit dat onze vereniging dit j aar haar Derde
L ustiu m viert , iets waar u ongetwij feld meer van zu1t horen want zoiets laat
j e  et onopgemerkt voorbij gaan.
Vij ftien jaar is een he1e tijd, wa in ons ambachtelijk, met veel plak- en
knipwerk samengesteld blaadje uitgroeide tot een tijdschrift wat er zijn mag.
Onze dromen uit de begintijd zijn dusredelijk verwezeniijkt. Toch blij ft er
nog wat te dromen over . Zoal s een tij dschrift met een groter budget, in
kleur, met beter papier en een ongelimiteerde hoeveelheid auteurs die aan
de 1opende band art ikelen schrij ven.
V ooral dat laatste zal wel een utopie blij ven.
Aan de rest gaan we de komende vij ftien j aar werken!

A C T lV lT E lT E N P R O G R A M M A

V O O R H E T E E R ST E HA LFJA A R V A N 2002

D insdag 16 apr i l 2 0 .OO u u r A lgemene L edenvergader ing
gevolgd door een korte lezing

Z aterdag 27 apr il l lJ del ing door K orn el im ii nster
K a r te e x c u r s i e

D insdag 2 8 m e i 20.OOuur . lezing Onder werp nog n iet bekend

Z aterdag l S j uni Wan deling door V aal s
Kor te excursie, geleid door mev r. R. Vermeeren
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Dinsdag 

Zaterdag 

Dinsdag 

Zaterdag 

Van de redactie. 

Zoals u al zag heeft ons lijfblad een nieuw jasje gekregen. De afbeelding is 
een fragment uit de kaart die pastoor Dydden ruim vierhonderd jaar geleden 
tekende. Het is een voorstelling van het "Domus Bongard", het ''Huis 
Bongard" waaraan onze vereniging haar naam ontleent. 
Dit ter gelegenheid van het feit dat onze vereniging dit jaar haar Derde 
Lustrum viert, iets waar u ongetwijfeld meer van zult horen want zoiets laat 
je niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Vijftien jaar is een hele tijd, waarin ons ambachtelijk, met veel plak- en 
knipwerk samengesteld blaadje uitgroeide tot een tijdschrift wat er zijn mag. 
Onze dromen uit de begintijd zijn dus redelijk verwezenlijkt. Toch blijft er 
nog wat te dromen over. Zoals een tijdschrift met een groter budget, in 
kleur, met beter papier en een ongelimiteerde hoeveelheid auteurs die aan 
de lopende band artikelen schrijven. 
Vooral dat laatste zal wel een utopie blijven. 
Aan de rest gaan we de komende vijftien jaar werken! 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 

VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2002 

16 april 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering 
gevolgd door een korte lezing 

27 april Wandeling door Kornelimünster 
Korte excursie 

28 mei 20. 00 uur: lezing: Onderwerp nog niet bekend 

15 juni Wandeling door Vaals 
Korte excursie, geleid door mevr. R. Vermeeren 
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K R O N l E K E N G E N E A L O G l E V A N H E T G E S L A C H T R H O E N

D E E L 1

d o o r H . v a n ]9 i er sch

BÏ het bladePen in een oud f amjliealbum vond ik j aren geleden het por tret van mÏ n
overgrootmoeder Anna Cathar ina H ubertina Rhoen. H et ii ,as een sooPt kieurenf oto van een
stafiged fi iigedame I n vol oPnaat, zeer sj iekekleren, schitterendehslsketting om en aan haar
vingeYs vi prachfige Pingen. ZÏ staat ePals een echte "gr op. and lady " Met dooYdr ingende
ogen kÏ kt zej eaan. Er gaat ietsf ascinerendsvan d tgezicht uit. Def otowerdaller rvaarschÏ n-
l j kst rond l 870 - in de beginf ase van def otograf e- gemaakt van Uit degelaatstrekken deze
vrouN,  ing j e iets om teproberen erachter te komen hoe haar ieYen isgeweest  e en hoe
was zÏ ?H et zal nietgemakRelÏ k zij n om daaP een-tn,ee-dr ie antwoord op te geven.
Debedoeling van mÏ n verhaal isoiioaan dekleinkinderen van mÏ n kleinkinderen telaten zien
waar en hoe de gYootouders van hun grootouders geleef d, gs voond, ga verkt en gehandeld
h e b b e n .

Want doorj e ouders en vooroudeis bl j evePbonden met het verleden en doorj ekinderen en
kleinkin der en  i t j e vast aan de toekomst
Daarom zij n N,e op zoek gegaan naar dewortels van de stam RHOEN

   Op3l mei l 947heeft inheel Nederlandde
laatste grote volkstelling plaats gehad. V oor
iedere prov incie is toen een
repertorium van familiena- ! 
men opgemaak t. Z o kan men  
nagaan hoevaak een bepaal- .  
de fami li en in een prov in- .̂
c i e v o o r k o m t .

   W at L imburg betreft zien :.
w e dat de n aam R h o en in -i. -
l 947 keer '  

R hoen samen t e stel l en en die in het li cht t e
plaatsen van de toenmalige tij dgeest .

                      N u en d an z u ll en w e
                   w e l een s o n z e w en k -
                   br au w en m o et en f r o n sen
                   en co n clu si es t r ek k en die

v o o r m e n i g e en i n o n z e
tij d rni sschien eigenaar-
dig en zeer dubieus
o v er k o m en .

       zev enendert ig
genoemd wordt en dat ver-
deeld ov er de volgende ge-

   D e eer st e g eg ev en s
die w e v an het geslacht

m e e n t e n  

   M aastr icht 3q B ocholtz : ^
20x, Heer l x, Echt l x, Gul-
pen l x, H eerlen S q R oer- .  ̂
mond l x , Simpelveld l x , '  . .
Sift ard l q V aal s 3 x .

   D eze 37 <R h o enen" heb- .
b en w e k u n n en t r acer en en . -
het is heel duidel ij k dat de  ̂
bakermat v an hen in B ocholtz l igt.

   M aar hoe w as dat in het v er leden?

R h oen hebben gaan te-
rug tot het einde van de
z ev en t i en d e e eu w .

   I n h et bu l l et in v an
<'H et L and v an H er l e"

; Org. l 963, p. 77-80 en
  97- l OO) lezen we in een

  art i k e l v an Jo H o r st o v er

                 het goed 'q>e L irp" te
Welten, dat 2l maart l 673 Adolf Croon acht

   V i a offi ciël e ak ten al s k oopak ten - testa-
menten-grondruil - geboorten -huwelijk- en
overlijdensakten en andere gegevens hebben
we geprobeerd een kroniek over de stam

bunder land aan Cag ar Rhoen en zij n huis-
v rouw Com el ia Schoonbr ood v erk oopt v oor
l 9/ 2 stuiver de ldeine roede. B ov endien 3
malder haver, 2]ii!malder roggeen een paard.
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KRONIEK EN GENEALOGIE VAN HET GESLACHT RHOEN 

DEEL1 
door H. van Wersch 

Bij het bladeren in een oud familiealbum vond ik jaren geleden het portret van mijn 
overgrootmoeder Anna Catharina Hubertina Rhoen. Het was een soort kleurenfoto van een 
statige deftige dame. In vol omaat, zeer sjieke kleren, schitterende halsketting om en aan haar 
vingers vijf prachtige ringen. Zij staat er als een echte "grand lady" op. Met doordringende 
ogen kijkt ze je aan. Er gaat iets fascinerends van dit gezicht uit. De foto werd allerwaarschijn
lijkst rond 1870 - in de beginfase van de f otograjie - gemaakt Uit de gelaatstrekken van deze 
vrouw dwingt je iets om te proberen erachter te komen hoe haar leven is geweest Wie en hoe 
was zij? Het zal niet gemakkelijk zijn om daar een-twee-drie antwoord op te geven. 
De bedoeling van mijn verhaal is om aan de kleinkinderen van mijn kleinkinderen te laten zien 
waar en hoe de grootouders van hun grootouders geleefd, gewoond, gewerkt en gehandeld 
hebben. 
Want door je ouders en voorouders blijf je verbonden met het verleden en door je kinderen en 
kleinkinderen zit je vast aan de toekomst 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar de wortels van de stam RHOEN. 

Op 31 mei 194 7 heeft in heel Nederland de 
laatste grote volkstelling plaats gehad. Voor 
iedere provincie is toen een 
repertorium van familiena
men opgemaakt. Zo kan men 
nagaan hoe vaak een bepaal
de familienaam in een provin
cie voorkomt. 

Wat Limburg betreft zien 
we dat de naam Rhoen in 
194 7 zevenendertig keer 
genoemd wordt en dat ver
deeld over de volgende ge
meenten: 

Maastricht 3x, Bocholtz 
20x, Heer lx, Echt lx, Gul
pen 1 x, Heerlen 5 x, Roer
mond 1 x, Simpelveld 1 x, 
Sittard 1 x, Vaals 3 x. 

Deze 3 7 ''Rhoenen" heb
ben we kunnen traceren en 
het is heel duidelijk dat de 
bakermat van hen in Bocholtz ligt. 

Maar hoe was dat in het verleden? 
Via officiële akten als koopakten - testa

menten - grondruil - geboorten - huwelijk- en 
overlijdensakten en andere gegevens hebben 
we geprobeerd een kroniek over de stam 
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Rhoen samen te stellen en die in het licht te 
plaatsen van de toenmalige tijdgeest. 

Nu en dan zullen we 
wel eens onze wenk
brauwen moeten :fronsen 
en conclusies trekken die . . 
voor merugeen m onze 
tijd misschien eigenaar
dig en zeer dubieus 
overkomen. 

De eerste gegevens 
die we van het geslacht 
Rhoen hebben gaan te
rug tot het einde van de 
zeventiende eeuw. 

In het bulletin van 
"Het Land van Herle" 
Grg. 1963, p. 77-80 en 
97-100) lezen we in een 
artikel van Jo Horst over 
het goed "De Lirp" te 

Welten, dat 21 maart 1673 Adolf Croon acht 
bunder land aan Caspar Rhoen en zijn huis
vrouw Cornelia Schoonbrood verkoopt voor 
19Yi stuiver de kleine roede. Bovendien 3 
malder haver, 2Yi malder rogge en een paard. 



 Debëtat ighieivanzou ingedeelten gebeur en.
    Op 24 oktober 1686 had deze Caspar

 Rhoen in Welten nog enkele anderepercelen
 gekocht; onder andere een weide genaamd
 <<de oude L irp" groot 3 l 8 roeden en enkele
 stuk ken land uit de goederen <cT en D oom"
 ae omstig .

   D e farnil i e R h oen w oonde in de 'M oor en-
 straat" teH eerlen, naast Schepen Bogerman-
 nes die toentert ij d in H eerlen notar is was.

     l 689 verkocht Caspar Rhoen de helft
 van zij n huis aan Jacob M eyeis

   In deMoorenstraat (nuPlaarstraat) woon-
 den in de l 7eeeuw de notabelen v an H eer len .
De huizen van de families Bogermannes,
Rhoen, Meyers en Bisschops 1agen met de
voorkant aan de Moorenstraat ten vij l de
achterzij den van deze panden uitkwamen op
een '<Gatsken" dat naar de Gasthuij sstraat
1eidde. Dit "Gatsken', isnu het Emmaplein.

   DezeCaspar Rhoenkonaan zij nbetti gs-
verplichtingen niet voldoen en dreigde ten-
gevolgevan een procesvoor het L eenhof van
V alkenburg in september l 693 al zijn bezit-

maart l 7l 6 borg voor zij n zoon, ook Caspar
Rhoen geheten. D eze was landmeter en
gehuwdmet A nna Scheeren. I I ij waspachter
van de hof genaamd C<Obbendorf ', gelegen
binnen en b ten Haesdal ( Schimmert) .

   EerstgenoemdeCasparRhoengehuwdmet
Cor nel ia Schoonbrood w asvan l 709 tot l 72 l
pachter v an de hof <H aaren" onder V oeren-
d a a l .

 tingen kw ij t te rai ien.
    Door tussenkomst van enkele goede

 vri enden diehem wilden helpen werd l 4j uni
 l 694 een oplossing gevonden om dit onheil
 te voorkomen. Caspar Rhoen moest binnen
 tien dagenl OOO gulden aan vorengenoemde
 Adolf Croon betalen en tegen Sintermeis (=
 l oktober: St.Remigius) l 694 nog eens 800
 gu1den De resterende 200 gulden zou hem
 kwij tgescholdenworden. .v.O.2031 p 4̂0)

    Schepen Bogermannes bood aan zijn
 buurman Caspar Rhoen hët gehele leengoed
 <EDe L ir p'i - dat eigendom w as van J.G . de
 Ceulere, hoogdrossaard tot Rochefort , en
waarover Bogermannes als gevolmachtigde
kon bes1issen - in januari l 696 te koop aan.

   Caspar Rhoen liet er geen gras over
groeienenkocht 4 februari l 696eengedeelte
van de L ir p in W elten. D eze akte w erd 14
februari 1696 in het Gichtregister te Heerlen
ingeschreven.  .v.O. 203l , p. 2l 3-2l 6)

   In het verdere verloop van het artike1 van
J.Horst lezen we dat Caspar Rhoen half win
van de Wingarshof wasin 170l . Hij blij ft 25

 Dit 1ezen we in "Het Lai2d van Herle"   Jg^
 l 953 22 . pag .

    E en andere Caspar Rhoen vonden we in
 het "Zei tschr f f des Aachener Geschichts-
 ver eins " j g . l 9S6.

   H ier lezen w e het volgende^
 "Burgewichtsver lejhung in der Rejchsstadt

 A a c h e n ^

 Kaspar Rhoen (al ias Rohe) Landrnesser
Bisher wohnhaf t in K irchrath. Sei t l 7l S
g esch wor ener L a nd rnesser der Gener a l -
Staaten ( Hol land i. Sei t l 7l 7 des Rats von
Brabant, ci zneben im Laitdzur HeÏ a n und
in Komel imiïnster, sowie als unpartei ischer
LancEnesser ( i ei Prozessen usw.) im Aache-
ner Reich t(i g. Wurddj etzt l 4f ebruar l 746
zum gesch wor ener L andmesser c r Stadt
Aaclten 6estell t ". (d.w.z.beëdigdlandmeter.)

   V erder komen we nog een Jacob Rhoen
tegen die van l 7S3-l 760 in Simpelveld
burgemeester w as.

   I n het R .A .L .-stuk 277S-2777 w or dt door
JakobHendrik Rhoen rekening afgelegdvan
hët inventarisarchief van de Schepenbank. In
 verband hiermee lezen we in "Genealogje
Haeren-Vaessen " 67 het op pag. volgende^

   "H an sWillemDautzenberg wordt l 2-I O-
 l 773 tot Schepen van de HeerlÏ kheid
Simpelveld-Bocholtz aangesteld Hetpatent
wor dt ver leei r door de weduwe van de Bar on
vanRochau.Dautzenberg kwaminctc!plaats
van de over leden Schep en Jakob Rhoen. "

   W e zien dat de nsLam R hoen vooral als het
landmeters betreft vaak in onze conb eien
voorkomt. Hoe de verwantschap tussen hen
i s , is nog niet helemaal achterhaald kunnen
w orden. M aar vanaf l 78 l hebben we meer
offi cië1e gegevens.
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De betaling hiervan zou in gedeelten gebeuren. 
Op 24 oktober 1686 had deze Caspar 

Rhoen in Welten nog enkele andere percelen 
gekocht; onder andere een weide genaamd 
"de oude Lirp" groot 318 roeden en enkele 
stukken land uit de goederen "Ten Doom" 
afkomstig. 

De familie Rhoen woonde in de ''Mooren
straat" te Heerlen, naast Schepen Bogerman
nes die toentertijd in Heerlen notaris was. 

In 1689 verkocht Caspar Rhoen de helft 
van zijn huis aan Jacob Meyers 

In de Moorenstraat ( nu Plaarstraat) woon
den in de 17e eeuw de notabelen van Heerlen. 
De huizen van de families Bogermannes, 
Rhoen, Meyers en Bisschops lagen met de 
voorkant aan de Moorenstraat terwijl de 
achterzijden van deze panden uitkwamen op 
een "Gatsken" dat naar de Gasthuijsstraat 
leidde. Dit "Gatsken" is nu het Emmaplein. 

Deze Caspar Rhoen kon aan zijn betalings
verplichtingen niet voldoen en dreigde ten
gevolge van een proces voor het Leenhof van 
Valkenburg in september 1693 al zijn bezit
tingen kwijt te raken. 

Door tussenkomst van enkele goede 
vrienden die hem wilden helpen werd 14 juni 
1694 een oplossing gevonden om dit onheil 
te voorkomen. Caspar Rhoen moest binnen 
tien dagenl 000 gulden aan vorengenoemde 
Adolf Croon betalen en tegen Sintermeis ( = 
l oktober: St.Remigius) 1694 nog eens 800 
gulden De resterende 200 gulden zou hem 
kwijtgescholden worden. (L.v.O. 2031 p.40) 

Schepen Bogermannes bood aan zijn 
buurman Caspar Rhoen het gehele leengoed 
''De Lirp" - dat eigendom was van J. G. de 
Ceulere, hoogdrossaard tot Rochefort, en 
waarover Bogermannes als gevolmachtigde 
kon beslissen - in januari 1696 te koop aan. 

Caspar Rhoen liet er geen gras over 
groeien en kocht 4 februari 1696 een gedeelte 
van de Lirp in Welten. Deze akte werd 14 
februari 1696 in het Gichtregister te Heerlen 
ingeschreven. (L.v.0 . 2031, p. 213-216) 

In het verdere verloop van het artikel van 
J.Horst lezen we dat Caspar Rhoen halfwin 
van de Wingarshofwas in 1701. Hij blijft 25 
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· maart 1716 borg voor zijn zoon, ook Caspar 
Rhoen geheten. Deze was landmeter en 
gehuwd met Anna Scheeren. Hij was pachter 
van de hof genaamd "Obbendorf', gelegen 
binnen en buiten Haesdal (Schimmert). 

Eerstgenoemde Caspar Rhoengehuwd met 
Cornelia Schoonbrood was van 1709 tot 1721 
pachter van de hof"Haaren" onder Voeren
daal. 
Dit lezen we in "Het Land van Herle" jg. 
1953 pag. 22. 

Een andere Caspar Rhoen vonden we in 
het "Zeitschrift des Aachener Geschichts
vereins" jg. 1956. 

Hier lezen we het volgende: 
"Burgerrichtsverleihung in der Reichsstadt 
Aachen: 
Kaspar Rhoen (alias Rohe) Landmesser. 
Bisher wohnhaft in Kirchrath. Seit 1715 
geschworener Landmesser der General
Staaten (Holland). Seit 1717 des Rats von 
Brabant, daneben im Land zur Heijden und 
in Komelimünster, sowie als unparteiischer 
Landmesser (bei Prozessen usw.) im Aache
ner Reich tätig. Wurdejetzt 14februar 1746 
zum geschworener Landmesser der Stadt 
Aachenbestellt". (d.w.z. beëdigd landmeter.) 

Verder komen we nog een Jacob Rhoen 
tegen die van 1753-1760 in Simpelveld 
burgemeester was. 

In het R.A.L.-stuk 2775-2777 wordt door 
Jakob Hendrik Rhoen rekening afgelegd van 
het inventarisarchief van de Schepenbank. In 
verband hiermee lezen we in "Genealogie 
Haeren-Vaessen " op pag. 67 het volgende: 

"Hans Willem Dautzenbergwordt 12-10-
1773 tot Schepen van de Heerlijkheid 
Simpelveld-Bocholtz aangesteld Het patent 
wordtverleenddoor de weduwe van de Baron 
van Rochau. Dautzenberg kwam in de plaats 
van de overleden Schepen Jakob Rhoen. " 

We zien dat de naam Rhoen vooral als het 
landmeters betreft vaak in onze contreien 
voorkomt. Hoe de verwantschap tussen hen 
is , is nog niet helemaal achterhaald kunnen 
worden. Maar vanaf 1781 hebben we meer 
officiële gegevens. 
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    V oor notarisHendr ik L intj ens in Heerlen
 wordt in l 781 een koopakte opgemaakt
 waar in rentmeester Johann Peter K raui hausen
 uit A ken invoiieeigendomhet landgoed'q2e
 Hoeve" in de Bank Simpelveld-Bocholtz
 gelegen, omvattend de boerderij met de
 daarbij gelegen tuin, weide, land enz., ong-
 eveer 80 morgen groot (t 20 ha) aan Caspar
 Rhoen en diensv rouw E li sabeth L aeven voor
 l 4800 Maastrichtse guldens verkoopt. Dit
 echtpaar zij n de stamouders van de ' oe-
 nen') van vandaag.

   D e oorspronkelij kenaamvan dezeboerde-
 rij (nu Hofstraat 9-l l ) was " die Hove"
 afgeleidvan de famiLien van debouwheer
 Baithasar van den Hove. (foto)

   Deze was tevens eigenaar van het grote
goed "O ver huizen " .

   Dit is een hoeve opgetrokken uit kalk-
breuksteen enbaksteen om eengrotebinnen-
plaats met ankers uit l 6 l 7. Op de sl tsteen
van de ingangsp;oort l 679, een leeuwenkop
en verder twee fraaie kru1ankers. (Deze
gegevenszij n overgenomen uit degemeente-
gids van Simpelveld. )
We laten hier de nakomelingen van hët
echtpaar Rhoen-L aeven volgen:

1

2

  K inderen uit dit huwel ij k :
M a r i a M ech t i ld i s

geboren R an sdaal

3

gedoopt K limmen 10 j anuari l 774
overleden l 3j anuari l 774 (Ned.Heiv . )
(A n n a) G ert r ud is
geboren R ansdaal
gedoopt W ij l re 2 mei l 77S
overledenRansdaal 30 april (mei) l 78l
(A n n a) E l i sabet h
geboren R an sdaal
gedoopt W ij lre 22 oktober l 777
ov er leden V oerendaal l 7 m aar t l 8 19

trouert in V oerendaa1 op l Ovendemiaire an 9
(= 2 oktober 1800) met LambertJanssen, 34
jaar oud, geborei] te Voerendaal 6 mei l 766,
c'laboureur ", wonendeteKunrade, zoon van
l heodoor Janssen, "cul fiva feur " teKunrade
en van E 1isabeth Pluij maekers.
4 M a r ia M ecb t i ld i s

s

gebor en R ansdaal
gedoopt W ij lre 27 februari l 780
overleden Ransdaal 30 augustus l 781
H e n r i c u s

             C aspar R hoen ^
geboren K unrade,
gedoopt Voerendaa1 l l maart t740,
overleden V oerendaal 8 vendemiai re an 8 =
30 september l 799, owd 59 j aar, zoon van
HenricusRohen en GertrudisLintj ens,

              gehuw d met

     geboren R ansdaal
     gedoopt Wij l re 1l augusRis l 782

   H ij is de hoofdpersoon in ons verhaal
6 J oa n n es P et r u s

     geboren R ansdaal
     gedoopt W ij lre 2 1 maart l 784

   We komen 1ater op hem terug.
7 Joan n es H en ri cus H u ber tus

8

        A n n a E I i sa b et h L a ev en
geboren R ansdaal,
gedoopt K limmen l 2 febr uari l 748
overledenBocholtz l 7april I 8l 1 (oud63j r.)
dochter van Petrus L aeven en M echtil dis
H eu t s .

9

geboren B ocholtz 30 nov ember 1787
ov er leden Stet ti n t 18 10
( J oan n a) M azi a C atbar i n a
geboren Bocholl z l 3 apri l l 790
overleden Bocho1tz l 8 apri l l 790
J o a n n a M a r i a

Huwelijk 27september l 772teK limmen,met
losbrief van Heerlen (26 september l 772)
O n d er t r o u w ^

Klimmen l 2 september l 772 (dominee)
Heerlen l 3 september l 772 (dorninee)

geboren Bocho1tz 24 juli 1792
huwde Bocho1tz 16 juni l 8l 3

met Johan Stassen, zoon v an P i ew e Stassen
en Johanna Habets. Zij wonen in gingen
H ulsberg.
10 A n n a G en r u d e

      geboren Bocholtz l Oj uli l 79S
      overleden Simpelveld 23 mei l 87 l

Zij huwde Joh. K leijnen en ze hadden een
boerderij in de I rmstraat in Simpelveld, nu
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Voor notaris Hendrik Lintjens in Heerlen 
wordt in 1781 een koopakte opgemaakt 
waarin rentmeester Johann Peter Krauthausen 
uit Aken in volle eigendom het landgoed ''De 
Hoeve" in de Bank Simpelveld-Bocholtz 
gelegen, omvattend de boerderij met de 
daarbij gelegen tuin, weide, land enz., ong
eveer 80 morgen groot(± 20 ha) aan Caspar 
Rhoen en diens vrouw Elisabeth Laeven voor 
14800 Maastrichtse guldens verkoopt. Dit 
echtpaar zijn de stamouders van de ''Rhoe
nen'' van vandaag. 

De oorspronkelijke naam van deze boerde
rij (nu Hofstraat 9-11) was " die Hove" 
afgeleid van de familienaam van de bouwheer 
Balthasar van den Hove. (foto) 

Deze was tevens eigenaar van het grote 
goed "Overhuizen". 

Dit is een hoeve opgetrokken uit kalk
breuksteen en baksteen om een grote binnen
plaats met ankers uit 1617. Op de sluitsteen 
van de ingangspoort 1679, een leeuwenkop 
en verder twee fraaie krulankers. (Deze 
gegevens zijn overgenomen uit de gemeente
gids van Simpelveld.) 
We laten hier de nakomelingen van het 
echtpaar Rhoen-Laeven volgen: 

Caspar Rhoen: 
geboren Kunrade, 
gedoopt Voerendaal 11 maart 1740, 
overleden Voerendaal 8 vendemiaire an 8 = 

30 september 1799, oud 59 jaar, zoon van 
Henricus Rohen en Gertrudis Lintjens, 

gehuwd met 

Anna Elisabeth Laeven 
geboren Ransdaal, 
gedoopt Klimmen 12 februari 17 48 
overleden Bocholtz 17 april 1811 ( oud 63 jr.) 
dochter van Petrus Laeven en Mechtildis 
Heuts. 
Huwelijk27 september 1772 te Klimmen, met 
losbrief van Heerlen (26 september 1772) 
Ondertrouw: 
Klimmen 12 september 1772 (dominee) 
Heerlen 13 september 1772 (dominee) 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
1 Maria Mechtildis 

geboren Ransdaal 
gedoopt Klimmen 10 januari 1774 
overleden 13januari 1774(Ned.Herv.) 

2 (Anna) Gertrudis 
geboren Ransdaal 
gedoopt Wijlre 2 mei 1775 
overleden Ransdaal 30 april ( mei) 1781 

3 (Anna) Elisabeth 
geboren Ransdaal 
gedoopt Wijlre 22 oktober 1777 
overleden Voerendaal 17 maart 1819 

trouwt in Voerendaal op 10 vendemiaire an 9 
( = 2 oktober 1800) met Lambert Janssen, 34 
jaar oud, geboren te Voerendaal 6 mei 1766, 
"laboureur ", wonende te Kunrade, zoon van 
Theodoor Janssen, "cultivateur "te Kunrade 
en van Elisabeth Pluijmaekers. 
4 Maria Mechtildis 

geboren Ransdaal 
gedoopt Wijlre 27 februari 1780 
overleden Ransdaal 3 0 augustus 1781 

5 Henricus 
geboren Ransdaal 
gedoopt Wijlre 11 augustus 1782 

Hij is de hoofdpersoon in ons verhaal. 
6 Joannes Petrus 

geboren Ransdaal 
gedoopt Wijlre 21 maart 1784 

We komen later op hem terug. 
7 Joannes Henricus Hubertus 

geboren Bocholtz 30 november 1787 
overleden Stettin ± 1810 

8 (Joanna) Maria Catharina 
geboren Bocholtz 13 april 1790 
overleden Bocholtz 18 april 1790 

9 Joanna Maria 
geboren Bocholtz 24 juli 1792 
huwde Bocholtz 16 juni 1813 

met Johan Stassen, zoon van Pierre Stassen 
en Johanna Habets. Zij gingen wonen in 
Hulsberg. 
10 Anna Gertrude 

geboren Bocholtz 10 juli 1795 
overleden Simpelveld 23 mei 1871 

Zij huwde Joh. Kleijnen en ze hadden een 
boerderij in de Irmstraat in Simpelveld, nu 



I rmstraat 63 tegenover de hoeve "op gen
Trepges". Nakomelingen van hen (Sluijs-
mans) wonen nog altij d op dit adres. De
initialen van hun namen zij n gegraveerd in de
deurk lopper van de poort .

   V oor ons verhaa1 zij n nummer vij f en zes
van belang, die we later uitvoerig zullen
b ehan de1en .

   V oordat het echtpaar Rhoen-Laeven de
boerderij <<de Hoeve" betrok woonden zij in

kinderen dan ook in het Spaanse gedeelte
dopen .

   In l 783, bij de woningtelling gehouden
door pastoor Sougnez - parochieherder van
Simpe1veld vanl 76S tot l 806 - staat als
bewoner van de LH oeve)) vermeld Nicolaas
Hupperts gehuwd met Johanna HelenaLoy-
son. Tot 178S mochten zij volgenshet pacht-

Ransdaal in de Heerlijkheid Wij lre. In K iim-
men waren ii j voor de predikant in 1772
gëtrouwd. ffieronder 1aten we de lefterlijke
tekst van dit huw e1ij k volgen:

contract opdeLH ove"blijvenwonen. In l 784
werd hen door notarisJ. Scheilen uit Simpel-
veld voor mei l 785 de pacht opgezegd. Het
pachtcontractvanzesjaarwasdangeëindigd.

   V oor dietijdwoondehet echtpaar Rhoen-

Ransda!al als 6r uid verzoeken diePredïkant
alci d dezelvehier ookmog engeprocla-
meerd worden, hetwelk vergund zÏ nde,

     DenselvenzÏ nteKlimmeningeschreven
Casp s Rohen (Rhoe) van Kunrode ads
bruidegom metMaria EIisabeth Laeven uif

Laeven inRansdaal in deHeerlij  eidWij l re.
Dit b1ijkt uit een testament dat zij op e1kaar
hadden laten opmaken op 27-O8-1781. Dit
gebeurdevoor dekeizerlijkeenkoninklijke
notarisWijnandsresiderendebinnenSchin op
Geu1in de H eerlij ld ieid W ij lre.

hebbendiepersonenhier deeersteproclmna-
tie genoten, J3 september l 772"

   Het huwe1ij k werd voor een protestants
predikant gesloten. Dat vraagt natuurlijk om
een v erk1aring.

   In l 648bij het eindevande Tachtigjarige
Oorlog werd bij de vrede van Munster de
Repub1iek der Zeven VerenigdeProvincies
vrij en onai hankelijk. Over deverde1ingvan
de vier Landen van Overmaas was men het
nog niet eens.

   Eerst in 1661kwam hëtPartagetractaat tot
stand dat bepaalde dat de vier Landen van
OvermaasverdeeldwerdentussenHollanden
Spanj e.

Zo kwamen van het van Rode de Land
p1aatsenHazogenrath,Kerkrade,Simpeiveld
enBocholtzbij Spanjeenhet anderedeel o.a.
Vaals, Gulpen en Margratenbij Holland.

   In het Land van V aUcenburg kwam Klim-
men bij H ol land.

   In de gebieden die bij Holland kwamen
wasdei atholiekegodsdienstverboden. Daar

   I n dit testament komen w e enkeie interes-
 sante dingen tegen die voor onze farniliege-
schi edeni s van belang zij n .

   Zo lezen we dat bij het van het opmaken
testament de comparant, i . Caspar Rhoen
ongezond van lichaam is, terwij1 zijn vrouw
<'gesont', van lichaam is.

   M ocht een van echtei ieden komen te de
overlijden voordat hët kapitaal van de aan-
koop van de CHoeve)' zou zijn dan afgelost
mocht de langstlevende enige stukken 1and
groot l 60 k1eine roeden en een gebied van
396k1eineroeden - door hen gekocht van de
heer P.Krauthauzen-verkopenen "uÏ tdese
penningen te betaelen hetkoopgeldvan den
ingecogdeHof f "cteHoeve" teBocholtz".

   Bij hët ondertekenen van het testament
verklaartCasparRhoennauwelijkstekuiuien
schrijven,terwijl zijnechtgenoteverldaartniet
te kunnen schr ij v en .

   Toenhet echtpaar Rhoen-Laeven in 179S
vanuit Ransdaal naar hun boerderij in eigen
Bocholtz verhuisde hadden zij nog drie

maakten dus protestantse predikanten de
dienst uit. De katholiekeinwonerslietenhun

kinderen.(Zie de l ij st .)
   Indietijdstondmenaandevooravondvan

geweldige omwentelingen in Europa, zowel
oppolitiekalssociaal gebied.In l789brakin
Fr jk de&i.oteRevolutieuit diedehele
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Innstraat 63 tegenover de hoeve "op gen 
Trepges". Nakomelingen van hen (Sluijs
mans) wonen nog altijd op dit adres. De 
initialen van hun namen zijn gegraveerd in de 
deurklopper van de poort. 

Voor ons verhaal zijn nummer vijf en zes 
van belang, die we later uitvoerig zullen 
behandelen. 

Voordat het echtpaar Rhoen-Laeven de 
boerderij "de Hoeve" betrok woonden zij in 
Ransdaal in de Heerlijkheid Wijlre. In Klim
men waren . zij voor de predikant in 1772 
getrouwd. Hieronder laten we de letterlijke 
tekst van dit huwelijk volgen: 

"Denselven zijn te Klimmen ingeschreven 
Casparus Rohen (Rhoe) van Kunrade als 
bruidegom met Maria Elisabeth Laeven uit 
Ransdaal als bruid verzoeken die Predikant 
aldaar dat dezelve hier ookmogten geprocla
meerd worden, he-twelk vergund zijnde, 
hebben die personen hier de eerste proclama
tie genoten, 13 september 1772" 

Het huwelijk werd voor een protestants 
predikant gesloten. Dat vraagt natuurlijk om 
een verklaring. 

In 1648 bij het einde van de Tachtigjarige 
Oorlog werd bij de vrede van Munster de 
Republiek der Zeven Verenigde Provincies 
vrij en onafhankelijk. Over de verdeling van 
de vier Landen van Overmaas was men het 
nog niet eens. 

Eerst in 1661 kwam het Partagetractaat tot 
stand dat bepaalde dat de vier Landen van 
Overmaas verdeeld werden tussen Holland en 
Spanje. 

Zo kwamen van · het Land van Rode de 
plaatsen Herzogenrath, Kerkrade, Simpelveld 
en Bocholtz bij Spanje en het andere deel o.a. 
Vaals, Gulpen en Margraten bij Holland. 

In het Land van Valkenburg kwam Klim
men bij Holland. 

In d~ gebieden die bij Holland kwamen 
was de katholieke godsdienst verboden. Daar 
maakten dus protestantse predikanten de 
dienst uit. De katholieke inwoners lieten hun 
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kinderen dan ook in het Spaanse gedeelte 
dopen. 

In 1783, bij de woningtelling gehouden 
door pastoor Sougnez - parochieherder van 
Simpelveld vanl 765 tot 1806 - staat als 
bewoner van de "Hoeve" vermeld Nicolaas 
Hupperts gehuwd met Johanna Helena Loy
son. Tot 1785 mochten zij volgens het pacht
contract op de ''Hove" blijven wonen. In 1784 
werd hen door notaris J. Scheilen uit Simpel
veld voor mei 1785 de pacht opgezegd. Het 
pachtcontract van zes jaar was dan geëindigd. 

Voor die tijd woonde het echtpaar Rhoen
Laeven in Ransdaal in de Heerlijkheid Wijlre. 
Dit blijkt uit een testament dat zij op elkaar 
hadden laten opmaken op 27-08-1781. Dit 
gebeurde voor de keizerlijke en koninklijke 
notaris Wijnands residerende binnen Schin op 
Geul in de Heerlijkheid Wijlre. 

In dit testament komen we enkele interes
sante dingen tegen die voor onze familiege
schiedenis van belang zijn. 

Zo lezen we dat bij het opmaken van het 
testament de comparant, nl. Caspar Rl10en 
ongezond van lichaam is, terwijl zijn vrouw 
"gesont" van lichaam is. 

Mocht een van de echtelieden komen te 
overlijden voordat het kapitaal van de aan
koop van de ''Hoeve" zou zijn afgelost dan 
mocht de langstlevende enige stukken land 
groot 160 kleine roeden en een gebied van 
396 kleine roeden - door hen gekocht van de 
heer P.Krauthauzen - verkopen en "uijt dese 
penningen te betaelen het koopge/d van den 
ingecogde Hof! "de Hoeve" te Bocholtz ". 

Bij het ondertekenen van het testament 
verklaart Caspar Rhoen nauwelijks te kunnen 
schrijven, terwijl zijn echtgenoteverklaart niet 
te kunnen schrijven. 

Toen het echtpaar Rhoen-Laeven in 1785 
vanuit Ransdaal naar hun eigen boerderij in 
Bocholtz verhuisde hadden zij nog drie 
kinderen.(Zie de lijst.) 

In die tijd stond men aan de vooravond van 
geweldige omwentelingen in Europa, zowel 
op politiek als sociaal gebied. In 1789 brak in 
Frankrijk de grote Revolutie uit die de hele 



 toenmaLige wereld op zij n kop zou zeften. I n
 l 794 trok ken de Franse legers onze streek
 binnen enbrachten een massa veranderingen
 aan. H adden we voor die tij d drie standen, -
 nl . de adel (de eerste stand) degeestelij lcheid
 (de tweede stand) en hët gewone voLk (de
 derde stand) dat meer dan 95% v an de bevol-
 k ing uitmaak te - de F ransen schaften deze
 ongelij kheid af V olgens hun weften waren
 allemensengelij k . Depriv ilegesdiedeeerste
 en tweede stand genoten verdwenen hiermee.

   O ok k w am er toen een einde aan de
 Schepenbank Simpe1veld. In plaats daarvan
 kregenwe2gemeentes,nameiij k SimpeIveld
 en Bocholtz. Beide dorpen kregen nu een
 "municjpal i te " of gemeenteraad waar de

 burgers lid v an k onden w orden . D e taak v an
 schout enschepenenwerdovergenomendoor
een "rnai re " (burgemeester) en "a oints "
(wët-houders) .

   De Franse.weften werden hier ingevoerd,.
waaraan alle burgers zich hadden te houden.

   D e kerkelij ke goederen, vooral die van de
kloosters, werden door de staat geconfis-
queerd, d.w .z. verbeurd verldaard, in
B ocholtz o .a. de K rui sbroeder shof D eze

de kapel van Bocholtz. D e parochianen van
Bochoitz hadden toen een geestelij ke uit
A ben,eenzekereDautzenberg,bereidgevon-
den om bij hen de kerkelij ke diensten te
verrichten.D at werdhet beginvan deafschei-
dingvan demoederkerk Simpe1ve1d.Dit heeft
ELanleiding gegeven tot een j arenlange str ij d.
I n 18O3 w erd de parochie B ocholtz ze1fstan-
dig .

   I n het boek "B ochol tz, k onjek va n een
kerkdo " van Jos.Crott en Jo H oen kunnen
we lezen hoe deze strij d zich toen ontwikkeld
heeft en hoe het afgelopen is.

   Hoe in deze turbulente tij d het gezin
Rhoen-Laeven op de 'H oeve" gereageerd
heeft kunnenweslechtsgissen. I nieder gevaI

 goederen dienden als onderpand voor de
 waardeloze assignaten Gpapiergeld) die de
 Frstnse staat uitgaf De tienden, een soort
 pacht die de boeren aan de adel en de kerk
 moestenbetale werdenafgeschaff.Ook op
 kerkelij k gebied kregen wehier groteveran-
 deringen.

    In die periode wasAug. Sougnez pastoor
 van SimpelveId en B ocholtz . T oen de Franse
 troepen op 24 september l 794 onze dorpen
 binnentrokken was de parochieherder een
 week eerder uit angst naar deoverkant van de
Rijn naar Duisburg gevlucht. Niet met lege
handenmaarmet eenknecht entweevolgela-
denkarren zocht hij eenveiliger schuilplaats
op. Dat hij bang was is te begrijpen want in
diezelfde maand september l 794 waren in
Parij s meer dan 6000 mensen door de aan-
hangers va.n de R evolutie vermoord.

   Pastoor Sovgnez had voor zij n vertrek
naar Duisburg een plaatsvervanger aange-
steld. Dezev\rilde echter geen dienst doen in

zal het de k inderen in het gezin sterk be-
invloed hebben.Allerwaarschij nlij kst hebben
zij in B ocholtz de school bezocht en daar de
  eerste beginselen van 1ezen, schrij ven en
  rekenen bij gebracht gekregen. Ze zijn in elk
  geval tot l 79SinBocho1tz geblevenwant het
  tiende Ei nd, AM a Gertrude, is l Ojuli l 79S
  nog op de <H oeve" geboren.

    I n l 796 werd N icolaas Hupperts door de
 Franse bezetters tot "ma ire " benoemd. D at
 isdezelfdeNupperts, gehuwdmet JohannaH .
 L oyson, die in l 785 de CH oeve', moest
 verlaten nadat Caspar Rhoen deze in l 78 l
 gekocht had.. Toen tot "maire" Huppen s
 benoemd werd woonde hij op de cEpaum-
 straat',. I n dat j aar 1796 is het gezin Rhoen-
 L aeven naar V oerendaal verhui sd. W aarom?
 W e w eten het niet. W as het een w raakactie
 v an de n ieu w e "ma i r e " ?

   HetgezinRhoenheeft zij n intrek genomen
 in de grote hofstede 'H aren" . D e <H oeve" iQ
 Bocholtz zullen ze wel zolang verpacht
 h ebb en .

   Z oalswe ai eerder zagenwoondevan l 709
tot 1721 een Caspar Rhoen gehuwd met
Corneiia Schoonbrood als pachter deze op
hoeve. AlleMraarschij n1ij kst waren dat de
grootouders van het gezin R hoen-L aeven.

   L aatstgenoemd gezin heeft slechts enkele
j aren (waarschij i t1ijk zes) op de boerderij
<H aren" gewoond want volgens de akte van
overlij den is Caspar Rhoen l oktober 1799
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toenmalige wereld op zijn kop zou zetten. In 
1794 trokken de Franse legers onze streek 
binnen en brachten een massa veranderingen 
aan. Hadden we voor die tijd drie standen, -
nl. de adel ( de eerste stand) de geestelijkheid 
( de tweede stand) en het gewone volk ( de 
derde stand) dat meer dan 95% van de bevol
king uitmaakte - de Fransen schaften deze 
ongelijkheid af Volgens hun wetten waren 
alle mensen gelijk. De privileges die de eerste 
en tweede stand genoten verdwenen hiermee. 

Ook kwam er toen een einde aan de 
Schepenbank Simpelveld. In plaats daarvan 
kregen we 2 gemeentes, namelijk Simpelveld 
en Bocholtz. Beide dorpen kregen nu een 
"municipalité" of gemeenteraad waar de 
burgers lid van konden worden. De taak van 
schout en schepenen werd overgenomen door 
een "maire" (burgemeester) en "adjoints" 
(wet-houders). 

De Franse wetten werden hier ingevoerd,. 
waaraan alle burgers zich hadden te houden. 

De kerkelijke goederen, vooral die van de 
kloosters, werden door de staat geconfis
queerd, d.w.z. verbeurd verklaard, in 
Bocholtz o.a. de Kruisbroedershof Deze 
goederen dienden als onderpand voor de 
waardeloze assignaten (papiergeld) die de 
Franse staat uitgaf De tienden, een soort 
pacht die de boeren aan de adel en de kerk 
moesten betalen, werden afgeschaft. Ook op 
kerkelijk gebied kregeri we hier grote veran
deringen. 

In die periode was Aug. Sougnez pastoor 
van Simpelveld en Bocholtz. Toen de Franse 
troepen op 24 september 1794 onze dorpen 
binnentrokken was de parochieherder een 
week eerder uit angst naar de overkant van de 
Rijn naar Duisburg gevlucht. Niet met lege 
handen maar met een knecht en twee volgela
den karren zocht hij een veiliger schuilplaats 
op. Dat hij bang was is te begrijpen want in 
diezelfde maand september 1794 waren in 
Parijs meer dan 6000 mensen door de aan
hangers van de Revolutie vermoord. 

Pastoor Sougnez had voor zijn vertrek 
naar Duisburg een plaatsvervanger aange
steld. Deze wilde echter geen dienst doen in 
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de kapel van Bocholtz. De parochianen van 
Bocholtz hadden toen een geestelijke uit 
Aken, een zekere Dautzenberg, bereid gevon
den om bij hen de kerkelijke diensten te 
verrichten. Dat werd het begin van de afschei
ding van de moederkerk Simpelveld. Dit heeft 
aanleiding gegeven tot een jarenlange strijd. 
In 1803 werd de parochie Bocholtz zelfstan
dig. 

In het boek "Bocholtz, kroniek van een 
kerkdorp" van Jos. Crott en Jo Hoen kunnen 
we lezen hoe deze strijd zich toen ontwikkeld 
heeft en hoe het afgelopen is. 

Hoe in deze turbulente tijd het gezin 
Rhoen-Laeven op de ''Hoeve" gereageerd 
heeft kunnen we slechts gissen. In ieder geval 
zal het de kinderen in het gezin sterk be
ïnvloed hebben. Allerwaarschijnlijkst hebben 
zij in Bocholtz de school bezocht en daar de 
eerste beginselen van lezen, schrijven en 
rekenen bijgebracht gekregen. Ze zijn in elk 
geval tot 1795 in Bocholtz gebleven want het 
tiende kind, Anna Gertrude, is 10 juli 1795 
nog op de "Hoeve" geboren. 

In 1796 werd Nicolaas Hupperts door de 
Franse bezetters tot "maire" benoemd. Dat 
is dezelfdeHupperts, gehuwd met JohannaH. 
Loyson, die in 1785 de ''Hoeve" moest 
verlaten nadat Caspar Rhoen deze in 1781 
gekocht had" Toen Hupperts tot "maire" 
benoemd werd woonde hij op de ''Paum
straat". In dat jaar 1796 is het gezin Rhoen
Laeven naar Voerendaal verhuisd. Waarom? 
We weten het niet. Was het een wraakactie 
van de nieuwe "maire "? 

Het gezinRhoen heeft zijn intrek genomen 
in de grote hofstede ''Haren". De ''Hoeve" in 
Bocholtz zullen ze wel zolang verpacht 
hebben. 

Zoals we al eerder zagen woonde van 1709 
. tot 1721 een Caspar Rhoen gehuwd met . 
Cornelia Schoonbrood als pachter op deze 
hoeve. · Allerwaarschijnlijkst waren dat de 
grootouders van het gezin Rhoen-Laeven. 

Laatstgenoemd gezin heeft slechts enkele 
jaren (waarschijnlijk zes) op de boerderij 
"Haren" gewoond want volgens de akte van 
overlijden is Caspar Rhoen 1 oktober 1799 



aldaar overleaen. Zij n weduwe, A nna E lisa-
beth L aeven is na enkele j aren mët haar zes
kinderen teruggekeerd naar de hofstede "de
H oeve" inBocho1tz dienog altij d in hunbezit
w a s .

I n een aantekening over Bocholtz van dhr .
B .Smeets z.g. lezen we het voIgende^

   " l 802.' Rohe de la veuve de Gasp(a"
Cul fi vateur . U ne ma ison r ue de cha ussee 9
verges. Granges, ecuries et cour 30 verges.
Rohe estproprietaire. " We zitten midden in
de Franse tij d.

   D e oudste zoon, Henricus, was toen al
twintigjaar.Hij hadinV oerendaai hetmeisje
van zij n hart, Anna Catharina Pluymakers,
 gevonden. Haar ouderswarenPeter Pluyma-
 kers en Catharina Cuijpers. Zij woonden als
 halfwin op het <H oenshuis') een van de
 grootste boerderij en van V oerendaal .

   Op 2 juni I 804 werd in Voerendaal het
 huwelijkRhoen-Pluymakersgesloten.Johan-
 naCathari naP1uymakers, geborenin V oeren-
 daal op l november 1779, wasbijna driejaar
 ouder dan haar echtgenoot, de 2 l -j arige
 H en r icu s R h o en .

    Het jongepaarb1eef voorlopig in V oeren-
 daai w onen in het <H oenshuis" , want eenj aar
 ge1eden - in l 9O3 - was de moeder van de
 bruid, AnnaCatharinaPluymakers-Cuijpers,
 overleden. D aarom moest zij voorlopig het
 huishouden in het cH oenshuis" waamemen.

    Volgensdehuwe1ijksaktewoondeHerui-
 cusmët zijnmoeder AnnaLaeven, zijnbroer
 Peter en de drie zusj es op de cH oeve" in
 Bocholtz. Opvallend in deze akte is dat alle

                                        f )

 ondert ek enaar s "des schr Ï vens er var en
 waren, in diedagen een groteze1dzaamheid.

    In datzelfdejaar l 8O4 werdNapoleon in
 deNotreDame in Pat s door PausPius V II
 totkeizer gekroond.Frankrijkwastoentertijd
  eenvan demachtigstelandenindewere1d. Of
  onze voorouders zo graag onder Franse
  heerschappij zaten is te betvYijfelen. Voorai
  het invoerenvandeconscr iptie(dienstplicht)
  vondendemeestejongemannenallesbehalve
  pret tig.

    N a e1f maanden meldde zich op                                       h e t

  LH oenshuis" hët eerstekind. vanhet echtpaar

Rhoen-Pluymakers. Zoon M axirni iiaan werd
l 5-O3-180S in V oerendaa1 geboren. Ais
woonplaats en beroep van Hendrik Rhoen
w or dt v ermeld Cunrade en l andbouw er . D e
jonggeborene had a1s peetoom de oudste
broer van de moederf name1ij k M aximïliaan
Pluymakers.

   Hetj ongepaar vertrok in l 806uit V oeren-
daal om zich te vestigen op de 'sKruisbroe-
dershof ', die ze van dhr.D aniels - de M oege-
rebewoner van de hof "de Bongard" gepacht
 h a d d e n .

  In de korte tij d die ze in V oerendaal
gewoond hadden was er heel wat gebeurd.

  D eoudersvan A nnaC .Rhoen-Pluymakers
w aren kort na eUcaar overleden. I n 1803 w erd
de er feni s verdeeld van de goederen van
Johannes Cur pers, de vader van                                 A nn a

Pluymakers-Cuypersen in l 806 na de dood
van de echte1i eden P1uymakers-Cuy pers
kregenwedeverdeling van degoederen van
het H oenshuis. H et he1e bedr ij f w asongeveer
27 ha groot. In die tijd, toen de meeste
1andboui irbedrij ven slechts 5 a 6 ha groot
w ar en w as deze hofstede enor m gr oot .

   Er waren zeven erfgenamen en hët echt-
paar Rhoen-PtuymakersinBocholtzkreeglot
no. vier toebedeeid.D it deel bestond uit acht
percelen land en weide tezamen groot l 23l
 roeden of 3 ,66 ha.

   I n Bocho1tz koopt het echtpaar Rhoen-
 Pluymakersdeachttiendefebruari 1807acht
 perce1en land en weide van Jan Leonard
 Daniels en zijn huisvrouw SophieM . Crijns.
 De groofte van deze landerijen bedroeg
 ongeveer 5 ha. De prijs die Henricus Rhoen
 er voor betaaldheeft was4736francsof 4OOO
 guldenLuyx. Al deze 1anderijen behoorden
 tot de hof 'Lde K ruutsbreur" .

   Hët echtpaar Danie1swasvoor deFranse
 tijd(1794) halfwin op<<deBongard".

    Zoal swereedseerder schrevenwerdenbij
 de koinst van de Fransen veel kloosters
 opgeheven en hun goederen verbeurd ver-
 klaard. D aniels, die door de Fransen tot
  "ma jre " benoemd w erd, zag                               k an s de

 'X ruutsbreur 'voor een zacht prij sjetekopen.
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aldaar overleden. Zijn weduwe, Anna Elisa
beth Laeven is na enkele jaren met haar zes 
kinderen teruggekeerd naar de hofstede "de 
Hoeve" in Bocholtz die nog altijd in hun bezit 
was. 
In een aantekening over Bocholtz van dhr. 
B.Smeets z.g. lezen we het volgende: 

"1802: Rohe de la veuve de Gaspar. 
Cultivateur. Une maison rue de chaussée 9 
verges. Granges, écuries et cour 30 verges. 
Rohe est propriltaire. " We zitten midden in 
de Franse tijd. 

De oudste zoon, Henricus, was toen al 
twintigjaar. Hij had in Voerendaal het meisje 
van zijn hart, Anna Catharina Pluymakers, 
gevonden. Haar ouders waren Peter Pluyma
kers en Catharina Cuijpers. Zij woonden als 
halfwin op het ''Hoenshuis" een van de 
grootste boerderijen van Voerendaal. 

Op 2 juni 1804 werd in Voerendaal het 
huwelijk Rhoen-Pluymakers gesloten. Johan
na CatharinaPluymakers, geboren in Voeren
daal op 1 november 1779, was bijna drie jaar 
ouder dan haar echtgenoot, de 21-jarige 
Henricus Rhoen. 

Het jonge paar bleef voorlopig in Voeren
daal wonen in het ''Hoenshuis", want een jaar 
geleden - in 1803 - was de moeder van de 
bruid, Anna Catharina Pluymakers-Cuijpers, 
overleden. Daarom moest zij voorlopig het 
huishouden in het ''Hoenshuis" waarnemen. 

Volgens de huwelijksakte woonde Henri
cus met zijn moeder Anna Laeven, zijn broer 
Peter en de drie zusjes op de ''Hoeve" in 
Bocholtz. Opvallend in deze akte is dat alle 
ondertekenaars "des schrijvens ervaren" 
waren, in die dagen een grote zeldzaamheid. 

In datzelfde jaar 1804 werd Napoleon in 
de Notre Dame in Parijs door Paus Pius VII 
tot keizer gekroond. Frankrijk was toentertijd 
een van de machtigste landen in de wereld. Of 
onze voorouders zo graag onder Franse 
heerschappij zaten is te betwijfelen. Vooral 
het invoeren van de conscriptie (dienstplicht) 
vonden de meeste jonge mannen allesbehalve 
prettig. 

Na elf maanden meldde zich op het 
''Hoenshuis" het eerste kind. van het echtpaar 
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Rhoen-Pluyrnakers. Zoon Maximiliaan werd 
15-03-1805 in Voerendaal geboren. Als 
woonplaats en beroep van Hendrik Rhoen 
wordt vermeld Cunrade en landbouwer. De 
jonggeborene had als peetoom de oudste 
broer van de moeder, namelijk Maximiliaan 
Pluymakers. 

Het jonge paar vertrok in 1806 uit Voeren
daal om zich te vestigen op de ''Kruisbroe
dershof', die ze van dhr. Daniels - de vroege
re bewoner van de hof"de Bongard" gepacht 
hadden. 

In de korte tijd die ze in Voerendaal 
gewoond hadden was er heel wat gebeurd. 

De ouders van Anna C. Rhoen-Pluymakers 
waren kort na elkaar overleden. In 1803 werd 
de erfenis verdeeld van de goederen van 
Johannes Cuypers, de vader van Anna 
Pluymakers-Cuypers en in 1806 na de dood 
van de echtelieden Pluymakers-Cuypers 
kregen we de verdeling van de goederen van 
het Hoenshuis. Het hele bedrijf was ongeveer 
27 ha groot. In die tijd, toen de meeste · 
landbouwbedrijven slechts 5 à 6 ha groot 
waren was deze hofstede enorm groot. 

Er waren zeven erfgenamen en het echt
paar Rhoen-Pluymakers in Bocholtz kreeg lot 
no. vier toebedeeld. Dit deel bestond uit acht 
percelen land en weide tezamen groot 1231 
roeden of 3, 66 ha. 

In Bocholtz koopt het echtpaar Rhoen
Pluymakers de achttiende februari 1807 acht 
percelen land en weide van Jan Leonard 
Daniels en zijn huisvrouw Sophie M. Crijns. 
De grootte van deze landerijen bedroeg 
ongeveer 5 ha. De prijs · die Henricus Rhoen 
er voor betaald heeft was 4 736 francs of 4000 
gulden Luyx. Al deze landerijen behoorden 
tot de hof"de Kruutsbreur". 

Het echtpaar Daniels was voor de Franse 
tijd (1794) halfwin op "de Bongard". 

Zoals we reeds eerder schreven werden bij 
de komst van de Fransen veel kloosters 
opgeheven en hun goederen verbeurd ver
klaard. Daniels, die door de Fransen tot 
"maire" benoemd werd, zag kans de 
"Kruutsbreur" voor een zacht prijsje te kopen. 



   L eonard Daniels ismaar eenj aar L'maire "
 van Simpelveld en Bocho1tz geweest. l n
 Bocholtz werd zijn opvoIger Nic.Hupperts,
 de v roegere bew oner van de 'H oeve,) en in
 Simpelveld w erd Scheil en benoemd. I n l 798
wordt Theodoor vanWersch (debewoner van

 ' r

  op gen Trepges" tot "maire" van Simpel-
v eld b en o em d .

   Later vertrok het echtpaar Daniels-Crij ns
n a ar A k en .

   De boerderij zelf werd l 3 j u]i l 8l 2 door
H enricus R hoen van de kinderen D aniels
gekocht .

   De<sKruutsbreur" wasMoegeronderhorig
aan Lq>e Bongard" en werd door de H eren
van ccD e B ongard" aan de Paters van de
K ruisbroedersin A ken gegeven. Dezemoes-
ten daarvoor iedere w eek tw ee keer naar
B ocholtz komen om daar een M iste lezen aan
het altaar dat aan deH. Julianusgewijdwas.

Jan van Gronsve1d door Eustachius van de
Dit gebe dealszoenoffer voor demoordop

B ongard. U itgebreider is dit verh te lezen
in het boekj e "Bochol tz, k oniek van een
ker rp "^ ( pag, 7 - 1l )

   Op l 7juni l 807kreegHenricusRhoeneen
 meningsverschil met de stad A ken over een
 van de bovengenoemde percelen die hij van
 D an iels gekocht had. D it stuk land bevond
 zich langs de zogenaamde <Z and@)raaf '. Dit
 gebiedzou tot het Rij k van A ken behoren en
 daar moest belasting over betaald worden.

   W e hebben al eens vaker vermeld dat vele
LJRhoenen" landmëter waren. Ook Henricus
was een deskundige op dat gebied en wtis er
dus van overtuigd dat hij het geiijk aan vjn
zijde had.. De "maire" van Bocholtz, dhr.
Schiffe1ers, verklaarde dan ook dat Rhoen in
zij n recht stond. Schiffelerswasvan l 800 tot
183 I burgemeester van B ocho1tz .

  geerde Pierre Rohen (Rhoen) , de twee j aar
  j onger e broer v an H enricus. A Is tw eede
  getuigetrad op Guillaume Bröcheler, oud49
  j aar, van beroep 'marguiller " (koster) . Van
  l 82Stot l 827wasdezeBröcheler gemeente-
  secr eta r is in B o ch o1t z .

    Nenricus Rhoen woonde nu met zijn
  vrouw en tweeEi nderen op deK r uisbroeders-
  hof Hoeveel personeel hij hadweten weniet.

    De moeder van Henricus woonde, na
  terugkeer uit V oerendaal, met haar zoon
 Peter en driedochtersnog altij d de 'H oe- op
 ve", die immers hun eigendom was.

    I n die dagen had zij het verschrikkelijke
 bericht on angen dat haar zoon Johan Hein-
 rich Hubert - die enke1e j aren geleden in
 dienst moest in het leger van Napoleon - op
 een van de vele veldtochten gewond was en
 in l 8l O in het ziekenhuis van Stettin overle-
 d en w as.

    Dat zou niet deenigej obstij dingzijn,want
 op l l september 1809, twee maanden na de
 geboorte van hun dochtertj e Hubertina
 overleedAnnaC.Rhoen-PIuymakersinhuize
 de LX ruutsbreur". Ze was pas 29 j aar oud.
 Naar de oorzaak van het over1ij den moeten
 we maar raden. A llerwaarschij nlij kst zal het
 we1 kraamvrouwenkoorts zijn geweest. De
 hygiëne stond in diedagen niet op eenhoog
peil .

   V oor de j onge weduwnaar, 27 j aar oud,
met twee j ongen kinderen braken moeilij ke
tijden aan. Daar moest hulp komen. Waar-
schijn1ijk zal wel een van zijnjongere zusjes
van de 'H oeve" voor1opig de huishouding
hebben waargenomen.

   Op l l februari l 808 arriveerde op de
cX ruutsbreur" het tweede kindj e van het
echtpaar Rhoen-Pluymakers. Het was een
dochtertje:AnnaCatharinaHubertina.Zij zou
later mijn overgrootmoeder worden. (foto)

   De aangiftewerd voor Henri Schiffe1ers,
"maire" en ambtenaar van de Burgerlijke
Stand in Bocholtz gedaan. A1sgetuige fun-

   Op inter nat ionaal ter rein zaten we toen in
 een zeer onstuimige en roerige tij d.

   K eizer N apoleon wasniet tevreden met de
houdingvandeBataafseRepubliek (zoheefte
N ederland toen) en maakte er in l 806 een
koninkrijk van met als koning zijn jongste
broer L odewij k N apoieon.ln alleoverwoM en
landenwaar keizer Napoleon demacht bezat
stelde hij fami1ieleden a1s hoofd van dat land
aan, diedanmoestenregerenzoalsNapo1eon
het graag had.
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Leonard Daniels is maar één jaar "maire " 
van Simpelveld en Bocholtz geweest. In 
Bocholtz werd zijn opvolger Nic.Hupperts, 
de vroegere bewoner van de ''Hoeve" en in 
Simpelveld werd Scheilen benoemd. In 1798 
wordt Theodoor van Wersch ( de bewoner van 
"op gen Trepges" tot "maire " van Simpel
veld benoemd. 

Later vertrok het echtpaar Daniels-Crijns 
naar Aken. 

De boerderij zelf werd 13 juli 1812 door 
Henricus Rhoen van de kinderen Daniels 
gekocht. 

De "Kruutsbreur" was vroeger onderhorig 
aan "De Bongard" en werd door de Heren 
van "De Bongard" aan de Paters van de 
Kruisbroeders in Aken gegeven. Deze moes
ten daarvoor iedere week twee keer naar 
Bocholtz komen om daar een Mis te lezen aan 
het altaar dat aan de H. Julianus gewijd was. 
Dit gebeurde als zoenoffer voor de moord op 
Jan van Gronsveld door Eustachius van de 
Bongard. Uitgebreider is dit verhaal te lezen 
in het boekje "Bocho/tz, kroniek van een 
kerkdorp". (pag, 7 - 11) 

Op 17 juni 1807 kreegHenricusRhoen een 
meningsverschil met de stad Aken over een 
van de bovengenoemde percelen die hij van 
Daniels gekocht had. Dit stuk land.bevond 
zich langs de zogenaamde "Landgraaf'. Dit 
gebied zou tot het Rijk van Aken behoren en 
daar moest belasting over betaald worden. 

We hebben al eens vaker vermeld dat vele 
"Rhoenen" landmeter waren. Ook Henricus 
was een deskundige op dat gebied en was er 
dus van overtuigd dat hij het gelijk aan zijn 
zijde had.. De "maire" van Bocholtz, dhr. 
Schiffelers, verklaarde dan ook dat Rhoen in 
zijn recht stond. Schiffelers was van 1800 tot 
1831 burgemeester van Bocholtz. · 

Op 11 februari 1808 arriveerde op de 
''Kruutsbreur" het tweede kindje van het 
echtpaar Rhoen-Pluymakers. Het was een 
dochtertje: Anna CatharinaHubertina. Zij zou 
later mijn overgrootmoeder worden. (foto) 

De aangifte werd voorHenri Schiffelers, 
"maire" en ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand in Bocholtz gedaan. Als getuige fun-
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geerde Pierre Rohen (Rhoen), de twee jaar 
jongere broer van Henricus. Als tweede 
getuige trad op Guillaume Bröcheler, oud 49 
jaar, van beroep 'margui//er" (koster). Van 
1825 tot 1827 was deze Bröcheler gemeente
secretaris in Bocholtz. 

Henricus Rhoen woonde nu met zijn 
vrouw en twee kinderen op de Kruisbroeders
hof. Hoeveel personeel hij had weten we niet. 

De moeder van Henricus woonde, na 
terugkeer uit Voerendaal, met haar zoon 
Peter en drie dochters nog altijd op de ''Hoe
ve", die immers hun eigendom was. 

In die dagen had zij het verschrikkelijke 
bericht ontvangen dat haar zoon Johan Hein
rich Hubert - die enkele jaren geleden in 
dienst moest in het leger van Napoleon - op 
een van de vele veldtochten gewond was en 
in 181 O in het ziekenhuis van Stettin overle
den was. 

Dat zou niet de enige jobstijding zijn, want 
op 11 september 1809, twee maanden na de 
geboorte van hun dochtertje Hubertina 
overleed Anna C. Rhoen-Pluymakersinhuize 
de ''Kruutsbreur". Ze was pas 29 jaar oud. 
Naar de oorzaak van het overlijden moeten 
. we maar raden. Allerwaarschijnlijkst zal het 
wel kraamvrouwenkoorts zijn geweest. De 
hygiëne stond in die dagen niet op een hoog 
peil. 

Voor de jonge weduwnaar, 27 jaar oud, 
met twee jongen kinderen braken moeilijke 
tijden aan. Daar moest hulp komen. Waar
schijnlijk zal wel een van zijn jongere zusjes 
van de ''Hoeve" voorlopig de huishouding 
hebben waargenomen. 

Op internationaal terrein zaten we toen in 
een zeer onstuimige en roerige tijd. 

Keizer Napoleon was niet tevreden met de 
houding van de Bataafse Republiek ( zo heette 
Nederland toen) en maakte er in 1806 een 
koninkrijk van met als koning zijn jongste 
broer Lodewijk Napoleon. In alle overwonnen 
landen waar keizer Napoleon de macht bezat 
stelde hij familieleden als hoofd van dat land 
aan, die dan moesten regeren zoals Napoleon 
het graag had. 



   Lodewijk Napoleon was getrouwd met
H ortense de B eauharnais die de dochter was
vanJosephinedeBeauharnais,deechtgenote
van de keizer . E en r iue familieverhouding.
Napoleon was dus behalve een broer van
L odewij k N apoleon ook nog zij n
<<st i ef sch o o nv ader7  

   D e zoon van deze L odewij k N apoleon en
H ortense is later al sN apo1eon m keizer van
Frankrij k geweest van l 8S2 tot l 870.

   Deze Lodewijk Napoleon was ondanks
alleseengoedekoi ngvoor deNederlanders.
Oogluikendliet hij de smokkelhandel tussen
Holland en Engeland toe, ofschoon dit door
de aflcondiging van het Continentale Stelsel

land een deel van Frankr ij k met al legevolgen
van dien. Toen Napoleon in l 8l 2 het besluit
nam Rusland te veroveren moesten ook de
N ederlanders meedoen. D e veldtocht naar
Rusland en de afloop ervan iswel zobekend
dat we dat hier niet meer hoeven te vertell en.
V an de 25.OOO N ederlanders die de tocht
hebben meegemaakt zij n er s1echts l SOO
d.w.z. 6% teruggekeerd. Ook uit onze streek
waren er veel jongelui bij , zoals bijvoorbeeld
Pieter Jozef van W ersch uit Simpelveld (mij n
overgrootvader) die de terugtocht gelukkig
overleefd heeft . Anders zouden deze regels
niet geschreven zij n!

ten strengsteverbodenwas. Daaromwerdin
l 8l Ohet besluit genomenHollandbij Frank-
rij k in te lijven. V an 18l O tot l 8l 3 was ons

W or dt v er v ol gd

 
Linksde "& uisbroedershoeve"oJ" i  & a breur), in hetbegin van de vor e eeuHi.

            OpdeacWe onddepastorieen  kerA
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Lodewijk Napoleon was getrouwd met 
Hortense de Beauharnais die de dochter was 
van Joséphine de Beauhamais, de echtgenote 
van de keizer. Een rare familieverhouding. 
Napoleon was dus behalve een broer van 
Lodewijk Napoleon ook nog zijn 
"stiefschoonvader,,. 

De zoon van deze Lodewijk Napoleon en 
Hortense is later als Napoleon III keizer van 
Frankrijk geweest van 1852 tot 1870. 

Deze Lodewijk Napoleon was ondanks 
alles een goede koning voor de Nederlanders. 
Oogluikend liet hij de smokkelhandel tussen 
Holland en Engeland toe, ofschoon dit door 
de afkondiging van het Continentale Stelsel 
ten strengste verboden was. Daarom werd in 
1810 het besluit genomen Holland bij Frank
rijk in te lijven. Van 1810 tot 1813 was ons 

land een deel van Frankrijk met alle gevolgen 
van dien. Toen Napoleon in 1812 het besluit 
nam Rusland te veroveren moesten ook de 
Nederlanders meedoen. De veldtocht naar 
Rusland en de afloop ervan is wel zó bekend 
dat we dat hier niet meer hoeven te vertellen. 
Van de 25.000 Nederlanders die de tocht 
hebben meegemaakt zijn er slechts 1500 
d.w.z. 6% teruggekeerd. Ook uit onze streek 
waren er veel jongelui bij, zoals bijvoorbeeld 
Pieter Jozef van Wersch uit Simpelveld (mijn 
overgrootvader) die de terugtocht gelukkig 
overleefd heeft. Anders zouden deze regels 
niet geschreven zijn! 

Wordt vervolgd 

Links de "Kruisbroedershoeve" of "de Kruutsbreur" in het begin van de vorige eeuw. 
Op de achtergrond de pastorie en de kerk. 

11 



D E V A A S T E

            D e va aste ci 2t i s d i e tsi et
    woa me ziech werm ins va n binne 6eziet

      N oa osj eloof nieëd os da!t aabevoale.
Vuur tse bej innej unt vier os 't esj e-kriitsj e hoale

l ie 't vrugger wa rr is 'f allavig nit mieë,
  cEEt kan me r  gsum uw eral zieë.

  Of ferj e 6ringe en ziechj et ontzage
 isee k üts en weë kan c nog drage.7

Der sj nzïtsj ong in edüesj emitd r d ksel  op,
  bis 't zondjegs, dan oosme werm allesbp.

 Tsiej aret, tsiej aar en toebak 6leve in 't sj aaf
 Jonge en mansl i i woa re wat cErt befro                                   f braaf

     VrÏ -ej oa, ho mer, ee of fer bringe.l
       Op alles wosse zej et tse vinge.

 Ooch frouwe N,oeëd in dieweche njtj edoa
Alling deuf e en bej rave,  t moeët durchj oa

           Mer noa dje jeësj te veeYweche,
       kank me ef fe mit die sj freng we#e breche.

Dankoam haof vaaste enwoar hej en doawal j et tse doeë
   Mit bal, fej ater of e konzeët woare (l  lüj cEtn vroeë.

Wiïesse de donnej diegj onge klokke noaRoeëme, woeëtj ezaat
    Enj ee kink a t zjechdoa  j et bj (Etat

 Dan koame dekoerj onge mit de #aba#er duur langsj en
     en vroagete zjech eier o f j eld doa vuur

             De eier lose ze ziechj W sj maache
          en van tj eldj onge ze ee reesj e maache.

       Joi we vriedigj oof 'tj ee vleesj en mer kaaI ese.
Me moeët vaaste, ctr(um woeëdmer in inge zoere hieringj ebese

Mit Poasj e moeët allesnui en bljetse blank zieë.
 A winkter of Yaaste (Ecat me cEr lever nit mieë.
 Inj idder hoeswoeëd r hoeg oetsj ehouwe,

cl sj toochedevrauwlzï c heng oesdemouwe.

  Nuj kleierj elL , dbt oarj etwatj iadE!ringedong,
          inge antsog, boks, hod of sj ong

Jodtsej ecEmkkoamc Poasj zamsdiegenj icE ringe
     koeët dSza aesvollebros 't halleloej a zinge.

T i lla Schleck-L om m en.
  B  hes, fi bber waar l 99 l
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DEVAASTE 

De vaaste dat is die tsiet 
woa me ziech werm ins van binne beziet. 

Noa ós jeloof weëd ós dat aabevoale. 
Vuur tse bejinne junt vier ós 't èsje-krütsje hoale. 

Wie 't vrugger woar is 't allang nit mieë, 
dat kan me róngsum uvveral zieë. 

Offertje bringe en ziech jet ontzage 
is ee krüts en weë kan dat nog drage? 

Der sjnüts jóng in e düesje mit der deksel dróp, 
bis 't zóndiegs, dan oos-me werm alles óp. 

Tsiejaret, tsiejaar en toebak blève in 't sjaaf 
Jonge en manslü woare wat dat betróf braaf 

Vrij-e joa, ho mer, ee offer bringe ! 
Op alles wósse ze jet tse vinge. 

Ooch trouwe woeëd in die wèche nit jedoa. 
Alling deufe en bejrave, dat moeët durchjoa. 

Mer noa die ieësjte veer wèche, 
kank me effe mit die sjtreng wette brèche. 

Dan koam haofvaaste en woar hei en doa wal jet tse doeë. 
Mit bal, tejater of e konzeët woare de lüj dan vroeë. 

Wiesse donnesjdieg jónge de klokke noa Roeëme, woeët jezaat. 
En jee kink dat ziech doa dan jet bij daat. 

Dan koame de koerjonge mit de klabatter langs jen duur 
en vroagete ziech eier of jeld doavuur. 

De eier lose ze ziech jód sjmaache 
en van 't jeld jónge ze ee reesje maache. 

Jouwe vriedig joof 'tjee vlees) en mer kaal èse. 
Me moeët vaaste, drum woeëd mer in inge zoere hiering jebèse. 

Mit Poasje moeët alles nui en blietse blank zieë. 
A winkter of vaaste daat me da lever nit mieë. 
In jidder hoes woeëd der hoespoets jehouwe, 

dan sjtooche de vrauwlü de heng oes de mouwe. 

Nui kleier je/de, dat woar jet wat jidderinge dong, 
inge antsóg, bóks, hód of sjong. 

Jod tse jedank koam dan Poasjzamsdieg en jidderinge 
koeët dna oes volle brós 't halleloeja zinge. 

Tilla Schleck-Lommen. 
Bóches, :fibberwaar 1991 
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E E N V E RG ET E N W E G K R UlS

d o o r P J a n ssen .

Op zoek de naaY geschiedenis schter de wegkruisen van Simpelveld en Bocholtz viel mÏ
oni taandefotoinhan n Zetoonteenbeeldvandekruisingvan Rolduckenvegende
OudeMolsbergeiwegten  Ï  dat het eerstehuisnog vrij stond
 egoedkiÏktaietin debenn van deRoli ckenvegrechtseen monumentaal kruisstaan. De
 aliteit van defoto is slecht, m&ar toch nog voldoende om er met behulp van de computer
een u i tsn ede van te m ak en .

T oen k de foto aan enkele ouder e
mensen li et zien wi st iedereen zich
te her inneren dat het er inderdaad
gestaanhad,maarverder ookniets.
Op een oude foto van de Rolduc-
kerweg uit l 9S7 stond dit kruis er
nog. Later is er een gjetij zeren
kruis op een sokke1 voor in de
plaatsgekomen. Dit is in oktober
l 997 verni eld en door de Sectie
Wegkruisen in samenwerking met
de gemeente vervangen door een
smeedij zeren kruis, aflcomstig van
het kerkhof v an B ocho1tz .  Tevens is het verplaatst naar het hoekpunt met de

^ Oude Molsbergerweg. De buurt houdt nu een oo e
i!  in het zeil op het wel en wee van het kruis.
l  Met tot het kJuis van de foto zijn er nu betrekking

 veel raadsels. Om er eens enkele te noemen:
 , wanneer is het kruis verdwenen? (na l 9S7)
 , w aarom moest het w eg?
 , hoe lang heeft het er gestaan?
 , watwasdetekstopdewifteplaat ophet kruis?
 , wat was de reden dat het kruis er stond?
   wie w as de eigenaar ?
 Uit het feit dat er een ander kruis voor in de plaats
 kwam is de conclusie te trekken dat het eerste kruis
 beschadigdwasof vernieldwerden/of niet gerepa-
 reerd k on w orden .
 Nu ishet natuur1ijkeeni1lusieomop al dievrageneen
 antwoord te krijgen. Maar mochten er onder onze
 lezers mensen zijn die nog een klein stukje van de
 puzzelkunnenaandragen,ofdieandere,beterefoto's
 van dit kruisinhunbezit hebbeq danverzoekenwij
 hencontactmetonsoptenemen. Heeftunog (oude)
 foto's van oiize andere wegkruiseq dan zouden wij
 die ook graag willen kopiëren.

1 3

EEN VERGETEN WEGKRUIS 

door P. Janssen. 

Op zoek naar de geschiedenis achter de wegkruisen van Simpelveld en Bocholtz viel mij 
onderstaande foto in handen. Ze toont een beeld van de kruising van de Roldu.ckerweg en de 
Oude Molsbergerweg ten tijde dat het eerste huis nog vrij stond. 
Wie goed kijkt :zi.et in de berm van de Rolduckerweg rechts een monumentaal kruis staan. De 
kwaliteit van de foto is slecht, maar toch nog voldoende om er met behulp van de computer 
een uitsnede van te maken. 

Toen ik de foto aan enkele oudere 
mensen liet zien wist iedereen zich 
te herinneren dat het er inderdaad 
gestaan had, maar verder ook niets. 
Op een oude foto van de Rolduc
kerweg uit 1957 stond dit kruis er 
nog. Later is er een gietijzeren 
kruis op een sokkel voor in de 
plaats gekomen. Dit is in oktober 
1997 vernield en door de Sectie 
Wegkruisen in samenwerking met 
de gemeente vervangen door een 
smeedijzeren kruis, afkomstig van 
het kerkhof van Bocholtz. 

Tevens is het verplaatst naar het hoekpunt met de 
Ji Oude Molsbergerweg. De buurt houdt nu een oogje 
,; in het zeil op het wel en wee van het kruis . 

. ' Met betrekking tot het kruis van de foto zijn er nu 
veel raadsels. Om er eens enkele te noemen: 
... wanneer is het kruis verdwenen? (na 1957) 
... waarom moest het weg? 
... hoe lang heeft het er gestaan? 
... wat was de tekst op de witte plaat op het kruis? 
... wat was de reden dat het kruis er stond? 
... wie was de eigenaar? 
Uit het feit dat er een ander kruis voor in de plaats 
kwam is de conclusie te trekken dat het eerste kruis 
beschadigd was of vernield werd en/of niet gerepa
reerd kon worden. 
Nu is het natuurlijk een illusie om op al die vragen een 
antwoord te krijgen. Maar mochten er onder onze 
lezers mensen zijn die nog een klein stukje van de 
puzzel kunnen aandragen, of die andere, betere foto's 
van dit kruis in hun bezit hebben, dan verzoeken wij 
hen contact met ons op te nemen. Heeft u nog (oude) 
foto's van onze andere wegkruisen, dan zouden wij 
die ook graag willen kopiëren. 
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Op l l oktober I 997n,erd ket g ietji zeren
    k ui s vol ledig vem i eld

H et nieuwe smeedij zeren kruis.
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Onze toenmalige voorz er Leo 9ohl zg. assi teertpastoor Clerx (Z 
      bÏ de inzegening van ket k ui sop 22 mear t l 991

l 4

Op Il oláober 1997 werd het gieti.jzeren 
kruis -volledig -vernield. 

Het nieuwe smeedijzeren kruis. 

Onze toenmalige voorzitier Leo Kohl z.g. assisteert pastoor Clerx (/.) 
bij de inzegening van het kruis op 22 maart 1997. 
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S E C T l E T E C H N l E K V R A A G T

D e sect ie techniek heeft v an div er se per sonen
enkele voorwerpen uit vervlogen tij den
gekregen. V oor mensen van vandaag is niet
altij d direct duidelij k wat het doel was van
deze voorwerpen. W ij kunnen alleen maar
gissen naar deze doelen.

Graag zouden wij van lezers horen door
welke mensen dit voorwerp in het verleden
gebruikt werd en waarvoor Ook is interes-
sant te w eten hoe men er mee omg g L euke
verhalen of anekdotes over het gebr uik a j n
o o k v an h art e w elk o m

 
 
 

D eze keer een voorwerp uit een pnvecollec-
tie Het is een koperen pot, circa l 8 cm hoog
en met een diameter v an l O cm A an de
v j kant v t een handpomp/ handvat V ermoe-
delijk omhet vat op druk tebrengen Aan de
bovenzij de zit een wartel met daar doorheen
een buisj e tot op de bodem van de pot A an
de buitenzij de eindigt het piJPj e op een
kraantj e V oor op de pot v t een plaatj e met
de v olgende tek st

S M

B r ev et e S G D G

M ocht iemand ons iets kunnen vertellen
over het bovenstaande voorwerp dan zou-
den w iJ dit graag van u vernemen

Op onze vraag in de voorgaande uitgave
heeft maar eenpersoongereageerd H iervoor
onze dank U it deze reactie is het volgende
gebleken
Het voorwerp bleek te worden gebruikt biJ
boerdenjen met hoogstamfruitbomen Hier-
meewerdvoorkomen dat dekoeien die onder
de bomen graasden, het fruit van de laag-

A r m in H a m e r s

hangende takken aten
Door de stang over de hals van de koe te
plaatsen en met beide kanten nempjes (aan
heeft er een gezeten) aan dehoornste beves-
tigeg werdvoorkomendatdekoehaarhoofd
te hoog kon optill en

D e B aan 5 2

6 3 5 l B L B ocholtz
tel O4 5 - S4 4 54 82
E -m ai l

armin hamers@lgphil ips-displayscom

R o b S ch o l l

M olsber g 88
6369 GP Simpelveld
te l O4 5 S4 4 5 l 8 8

 A ls d e k o e
h aar h o of d
te ver ophief
st o ot t e d e

st an g t eg en
d e sch o f t en
w er d v er d er
b e w e g e n
v er h i n der d
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SECTIE TECHNIEK VRAAGT 

De sectie techniek heeft van diverse personen 
enkele voorwerpen uit vervlogen tijden 
gekregen. Voor mensen van vandaag is niet 
altijd direct duidelijk wat het doel was van 
deze voorwerpen. Wij kunnen alleen maar 
gissen naar deze doelen. 

Graag zouden wij van lezers horen door 
welke mensen dit voorwerp in het verleden 
gebruikt werd en waarvoor. Ook is interes
sant te weten hoe men er mee omging. Leuke 
verhalen of anekdotes over het gebruik zijn 
ook van harte welkom. 

Deze keer een voorwerp uit een privécollec
tie. Het is een koperen pot, circa 18 cm hoog 
en met een diameter van 10 cm. Aan de 
zijkant zit een handpomp/ handvat. Vermoe
delijk om het vat op druk te brengen. Aan de 
bovenzijde zit een wartel met daar doorheen 
een buisje tot op de bodem van de pot. Aan 
de buitenzijde eindigt het pijpje op een 
kraantje. Voor op de pot zit een plaatje met 
de volgende tekst: 

S.M. 
Breveté S.G.D.G. 

Mocht iemand ons iets kunnen vertellen 
over het bovenstaande voorwerp dan zou
den wij dit graag van u vernemen. 

Armin Hamers 
DeBaan52 
6351 BL Bocholtz 
tel. 045 - 544 54 82 

RobScboll 
Molsberg88 
6369 GP Simpelveld 
tel: 045 544 51 88 

E-mail: 
armin.hamers@lgphilips-displays.com 
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Op onze vraag in de voorgaande uitgave 
heeft maar één persoon gereageerd. Hiervoor 
onze dank. Uit deze reactie is het volgende 
gebleken: 
Het voorwerp bleek te worden gebruikt bij 
boerderijen met hoogstamfruitbomen. Hier
mee werd voorkomen dat de koeien die onder 
de bomen graasden, het fruit van de laag
hangende takken aten. 
Door de stang over de hals van de koe te 
plaatsen en met riempjes (aan beide kanten 
heeft er een gezeten) aan de hoorns te beves
tigen, werd voorkomen dat de koe haar hoofd 
te hoog kon optillen. 
Als de koe 

haar hoofd 
te ver ophief 
stootte de 
stang tegen 
de schoft en 
werd verder 
bewegen 
verhinderd .. 



Z O E K P L A A T J E

~ Da  ss Pa
 

een gou den br ui loft

Met een zekere regelmaat kriJgen we in ons archieffoto's aangeboden waarvan nauweliJks iets
bekendis Zo ookdezetwee Hetemgebekendeisgauwopgesomd zekomenbeideuitBocholtz,
opdebovenste staandeledenvan eenkegelclub, deondersteiseenfamiliefoto, waarschiJnliJkvan

                           W ie w eet er m eer v an ?
Reactiesgraagaan GuusHerbergs,Emmastraat29, 63Sl CTBocholtz,tel O4S - S4433 89
of Fransvd Siiiissen, Sougnezstraat6 6369EJ tel O4S S44 l730 Sunpelveld,

Laat ons ereen copievanmaken vooronsarchief Uwgarantiedatzevoordetoekomstbehouden
Heeftunogoudefoto'svanSunpelveldenBocholtzofoudeschool-,verem s-offamiliefoto'sr,
bIiJven i
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ZOEKPLAATJE 

Met een zekere regelmaat krijgen we in ons archief foto, s aangeboden waarvan nauwelijks iets 
bekend is. Zo ook deze twee. Het enige bekende is gauw opgesomd: ze komen beide uit Bocholtz, 
op de bovenste staan de leden van een kegelclub, de onderste is een familiefoto, waarschijnlijk van 
een gouden bruiloft. 

Wie weet er meer van? 
Reacties graag aan: Guus Herbergs, Emmastraat 29, 6351 CT Bocholtz, tel: 045 - 544 33 89 
of Frans v.d. Smissen, Sougnezstraat 6. 6369 EJ Simpelveld, tel: 045 - 544 17 30 

Heeft u nog oude foto, s van Simpelveld en Bocholtz of oude school-, verenigings- of familiefoto's? 
Laat ons er een copie van maken voor ons archief Uw garantie dat ze voor de toekomst behouden 
blijven! 
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