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l N M E M O R lA M

M A T H H O R B A C H

Op woensdag 22 juni jongstleden bereikte ons het bericht van het
overlijden van onze vriend en penningmeester Math Horbach.
Ofschoon hij al geruime tijd ernstig ziek was kwam deze tijding
voor ons toch nog overwacht. Hij was nauwelijks een jaar
gepensioneerd, iets waar hij zich op had om zich aan verheugd
zijn hobby genealogie en heemkunde te wijden, toen hij
overvallen werd door een fatale ziek te.

a

Math was een kundig en correct penningmeester en beheerde de verenigingskas met
grote toewijding. Geen uitgave werd lich aardig goedgekeurd en passeerde niet zelden
na enige discussie zijn aandacht. Recht door zee als hij was kwam steeds hij duidelijk
voor zijn mening uit en wist vaak zijn collega-bestuursleden te overtuigen.
Daarnaast was de Sectie iedere hij Genealogie waarhij desgevraagd voor sectieleider van
(amateur-)genealoog steeds ]daar stond met zijn deskundig advies. Zijn "levenswerk", de
transcriptie van het "Dyddenboek"j het dagboek van pastoor Dydden (1571 1616)i
waaraan hij met zijn collega-genealogen Leo Harzon en Mathieu Vleugels z.g. velejaren
werkte heeft hij als manuscript kunnen voltooien en wacht bij pastoor Clerx nu op de
gelegenheid om in boekvorm gepubliceerdte worden.
Math was een gedreven heemkundige en had een grote kennis van de vele facetten
d aa r v an .De historie en vele gebouwen en boerderijen van Bocholtz en Simpelveld hadden geen
geheimen voor hem. Ook had hij een grote deskwidigheid op het terrein van detoponiemen van de gebieden rond beide kernen. Hij stond steeds Jdaar om zijn kennis
met ieder die er een beroep op deedte delen en duidelijk over te dragen.

Velejaren werkte Periodiek hij mee aan ons door het publiceren van diverse artikelen.
Ook werkte hij mee om het tijdschrift in de omliggende plaatsen en buurtschappen te
bezorgen waarbij met de auto vele kilometers aflegde. hij
InMathhebbenwij niet allen een goed engedreven bestuurslid verloren, maar ook een
vriendwaanneewij menig goed gesprek en discussie gevoerd hebben, en die altijd klaar
stond met hulp, raad en daad. Wij zullen hem missen!

Als ons verlies al zo hoe veel moet het dan zijn voor zijn groot is, groter gemis
echtgenote Hanny en zijn ]<inderen. Niet te vergeten zijn kleinkinderen waar hij zo trots
o p w a s .

Mogen zij de kracht en de sterkte vinden om zonder hem te verder gaan.
H et B e st uu r
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IN MEMORIAM 

MATH HORBACH 

Op woensdag 22 juni jongstleden bereikte ons het bericht van het 
overlijden van onze vriend en penningmeester Math Horbach. 
Ofschoon hij al geruime tijd ernstig ziek was kwam deze tijding 
voor ons toch nog overwacht. Hij was nauwelijks een jaar 
gepensioneerd, iets waar hij zich op verheugd had om zich aan 
zijn hobby genealogie en heemkunde te wijden, toen hij 
overvallen werd door een fatale ziekte. 

Math was een kundig en correct penningmeester en beheerde de verenigingskas met 
grote toewijding. Geen uitgave werd lichtvaardig goedgekeurd en passeerde niet zelden 
na enige discussie zijn aandacht. Recht door zee als hij was kwam hij steeds duidelijk 
voor zijn mening uit en wist vaak zijn collega-bestuursleden te overtuigen. 

Daarnaast was hij sectieleider van de Sectie Genealogie waar hij desgevraagd voor iedere 
(amateur-)genealoog steeds klaar stond met zijn deskundig advies. Zijn "levenswerk", de 
transcriptie van het "Dyddenboek", het dagboek van pastoor Dydden (1571-1616), 
waaraan hij met zijn collega-genealogen Leo Harzon en Mathieu Vleugels z.g. vele jaren 
werkte heeft hij als manuscript kunnen voltooien en wacht bij pastoor Clerx nu op de 
gelegenheid om in boekvorm gepubliceerd te worden. 

Math was een gedreven heemkundige en had een grote kennis van de vele facetten 
daarvan. 
De historie en vele gebouwen en boerderijen van Bocholtz en Simpelveld hadden geen 
geheimen voor hem. Ook had hij een grote deskundigheid op het terrein van de 
toponiemen van de gebieden rond beide kernen. Hij stond steeds klaar om zijn kennis 
met ieder die er een beroep op deed te delen en duidelijk over te dragen. 

Vele jaren werkte hij mee aan ons periodiek door het publiceren van diverse artikelen. 
Ook werkte hij mee om het tijdschrift in de omliggende plaatsen en buurtschappen te 
bezorgen waarbij hij met de auto vele kilometers aflegde. 

In Math hebben wij niet allen een goed en gedreven bestuurslid verloren, maar ook een 
vriend waarmee wij menig goed gesprek en discussie gevoerd hebben, en die altijd klaar 
stond met hulp, raad en daad. Wij zullen hem missen! 

Als ons verlies al zo groot is, hoe veel groter moet het gemis dan zijn voor zijn 
echtgenote Hanny en zijn kinderen. Niet te vergeten zijn kleinkinderen waar hij zo trots 
op was. 

Mogen zij de kracht en de sterkte vinden om zonder hem verder te gaan. 

Het Bestuur 
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D E W l L L E M K O H L S T l G H T l N G
                  E N DE Z UMB(j DlKS lEJ O NE E R

d o o r M K 9 l i n k e r s

VerIeden j aBr, op zoek naar sponsoren Yoor onze Zumbd DikPiej oneer, vernamen wÏ van het
bestuur vande Willem9ohl StichtingdatonzeheernRundeverenigingdoor destichtinggenomineerd
ii )asominhetj aar 200Shun (tn)eej aarl Rs) uittereikenoorkondeendonatieinont angstteinogen
n e m e n .

M et de donatie van nog 4 hoofsponsors; het
PrinsBem hard Cultuur fondsL imburg, deV an
der L inden A dv iesgroep, de BW K aLk a.d.
Books K e en Drukkerij Deur enberg was de
basi s gelegd v oor de Sectie D ialect om tot het
drukken van de diksiej oneer te k unnen over-
gaan en tot een verantwoorde prij sstel l ing te
k om en .

De uitreiking van de oorkonde en de bij beho-
rende donat i e zal door het bestuur v an de

H et doel van de stichting i shet stimuleren van
een zinvol levrij etij dsbesteding in degemeente
Simpelveld-Bocholtz op het gebiedvan cultuw ,
sport en maatschappel ij ke dienstverlen ing
zonder dat er sprake isvan een beroepsuitoefe-
ning.T evensmoet er sprakezij nvaneen zekere
m aatschappel ij ke rel ev antie.
Eenm aal in de tw eej aar w ordt een onderschei -
di ng toegekend die bestaat ui t een oorkonde en
een geldbedrag.

Wil lem K ohl Stichting op dinsdag 11 ok tober
2005,20.OOu.plaatsvinden, v66r aanvang van
onze naj aars-A lgemene Leden V ergaderi ng.
D e W il lem K ohl Stichting i s in 1987 in het
leven geroepen door L eo K ohl (voorzitter van
heemkundeverenigi ng De Bongard 199l -
2000) .

Sinds de opr ichting zij n onderscheiden
9 j u l i l 989 : Z onnebl oem .
30 j un i 199 1:

1S m e i 19 9 3 :

M andol inevereniging
 S o i ën t o .

Het was een hommage aan wij len zij n vader
W i l l em K oh l , di e v oorz i t ter w as v an H i oni e
St.Caeci l ia ( 1953-1964) en daarnaast mede-
oprichter en voorzitter van deEersteLimburg-
se Muziekfederatie "De V erenigde V r ienden".

28 apr i l l 995 :
12 j ul i 1997 ^
20 aug. l 999 :

l 6 sept . 200 1

V erder heeft hij zich j arenlang als bestuursl id
ingezet om de vriendschap te bevorderen
tussen Langenselbold (D) , Mondelange (F) ,
A arschot (B) en Simpelveld. Menig keer
verw lde hij bestuur sfuncties op ad hoc basis,

leum van Pastoor O il l i ssen.V anaf 1966 tot aan
zoalsbij voorbeeldbij het 40-j arigpriester ubi-

zij n overlij den in l 972 was hij voon itter van
de Zonnebloem te Simpelveld.

30 aug. 2003 ;

V oetbalvereniging
S.V .Simpelvel d.
S .W .O .B .S .

Scouting St .L ucia.
R .K .V oetbalvereniging
 W .D .Z .

K o n .E r k .F an f a r e

E en d rach t H u l s .
T u rnvereniging T .A .C .

De leden van de stichting zij n:
R oger K oh l v oorz it ter
Marion Janssen-Kohl secr./penningmstr
W in an d K oh l l i d
M arl ies Spiert s-K ohl l i d
Jo K oh l l i d .
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DE WILLEM KOHL STICHTING 
EN DE ZUMBÓ DIKSIEJONEER 

door M.H.Klinkers. 

Verleden jaar, op zoek naar sponsoren voor onze Zumbó Diksiejoneer, vernamen wij van het 
bestuur van de WillemKohl Stichting dat onze heemkundevereniging door de stichting genomineerd 
was om in het jaar 2005 hun (tweejaarlijks) uit te reiken oorkonde en donatie in ontvangst te mogen 
nemen. 

Mét de donatie van nog 4 hoofsponsors; het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, de Van 
der Linden Adviesgroep, de BVV Kalle a.d. 
Books Ke en Drukkerij Deurenberg was de 
basis gelegd voor de Sectie Dialect om tot het 
drukken van de diksiejoneer te kunnen over
gaan en tot een verantwoorde prijsstelling te 
komen. 

De uitreiking van de oorkonde en de bijbeho
rende donatie zal door het bestuur van de 
Willem Kohl Stichting op dinsdag 11 oktober 
2005, 20.00 u. plaatsvinden, vóór aanvang van 
onze najaars-Algemene Leden Vergadering. 
De Willem Kohl Stichting is in 1987 in het 
leven geroepen door Leo Kohl ( voorzitter van 
heemkundevereniging De Bongard 1991-
2000). 
Het was een hommage aan wijlen zijn vader 
Willem Kohl, die voorzitter was van Harmonie 
St.Caecilia (1953-1964) en daarnaast mede
oprichter en voorzitter van de Eerste Limburg
se Muziekfederatie "De Verenigde Vrienden". 

Verder heeft hij zich jarenlang als bestuurslid 
ingezet om de vriendschap te bevorderen 
tussen Langenselbold (0), Mondelange (F), 
Aarschot (B) en Simpelveld. Menig keer 
vervulde hij bestuursfuncties op ad hoc basis, 
zoals bijvoorbeeld bij het 40-jarig priesterjubi
leum van Pastoor Gillissen. Vanaf 1966 tot aan 
zijn overlijden in 1972 was hij voorzitter van 
de Zonnebloem te Simpelveld. 
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Het doel van de stichting is het stimuleren van 
een zinvolle vrijetijdsbesteding in de gemeente 
Simpelveld-Bocholtz op het gebiedvan cultuur, 
sport en maatschappelijke dienstverlening 
zonder dat er sprake is van een beroepsuitoefe
ning. Tevens moet er sprake zijnvan een zekere 
maatschappelijke relevantie. 
Eenmaal in de twee jaar wordt een onderschei
ding toegekend die bestaat uit een oorkonde en 
een geldbedrag. 

Sinds de oprichting zijn onderscheiden: 
9 juli 1989: Zonnebloem. 
30 juni 1991: Mandolinevereniging 

15 mei 1993: 

28 april 1995: 
12juli 1997: 
20 aug. 1999: 

16 sept. 2001 

30 aug. 2003; 

Sorriënto. 
Voetbalvereniging 
S.V .Simpelveld. 
S.W.O.B.S. 
Scouting St.Lucia. 
R.K. Voetbalvereniging 
W.D.Z. 

Kon.Erk.Fanfare 
Eendracht Huls. 
Turnvereniging T.A.C. 

De leden van de stichting zijn: 
Roger Kohl voorzitter 
Marion Janssen-Kohl secr./penningmstr .. 
Winand Kohl lid 
Marlies Spierts-Kohl lid 
Jo Kohl lid. 



T lJ D ( l l )

samengesteld door A . H amers

Hebben we ons in het eerste gedeeIte voornamelj k bezig gehouden met het (tvaaPom)) vQn
de tijdmeting, in dit tweede deel werd voornameEÏk gekeken "waarmee') nte de tiÏd meten.In het derde en Eaatsfe deel ieordt dit aangevuEd met een verzameling tÏ dbalken die de
indeling van de tÏ dnog eens enders weergeven en benoemen.

T ij dm et i n g
   De Ea )tenaren kwamen op het idee

een dag in 24 uren te verdelen, de
Mesopotarniërs verdeelden de uren in
minuten en seconden. D e huidige
gewoonte om de dag bij middernacht te
beginnen is afkomstig van de Romeinen.
Voor de Ea )tenaren begon de dag bij
zonsopkomst, voor de Mesopotamiërs bij
zonsondergang. V oor Joden en                               M o sl i m s

geldt dat nog: hun kalendermaand begint
bij de eerste zichtbaarheid van de
maansikkel net na nieuwe maan. Dat i s na
zonsondergang het best te zien. De tij d die
de zonnewij zer levert is de ware
plaatselijke zonnetijd waarbij de middag
begint op het moment dat de zon precies
op zijn ]?oogste punt staat tussen opkomst
en ondergang. EUce plaats had daarmee
zijn eigen zonnetijd waarbij het .in het
oosten van ons land ongeveer een kwartier
later was dan in het westen. De komst van
de spoorwegen en het telegraafnetwerk
maakten het noodzakelii k dat het overal in
ons iand op hetzelfde moment even laat is.

   K lokken, horloges, andere                              u u rw erk en

en vooral in ons land en V laanderen ook
caril-lons worden tegenwoordig gebruikt
om de tij d aan te geven. In andere landen,
zoal s Duitsland, Zwitserland en Oostenrij k
is klok-luiden populair als tij daanduiding.
Maar klokk en worden ook voor andere
doeleinden niet alleen als geluid,
aankondiging voor kerkelij ke gebeurte-
nissen, maar ook om aXarm te slaan. In de
Middeleeuwen dacht men dat het luiden
van kerkklokken doeltreffend was                                    a l s

bescherming tegen schadelijke hagelbuien.
Veiligwashet klokkeniuiden onder derge-
lijke omstandigheden allerminst. Hagel-
buien gaan vaak vergezeld van onweer en
uitgerekend hoge torens zijn gevoelig voor
bl ik sem in sl ag .

   Tegenwoordig worden veel klokken
niet meer met de hand geluid en net als
horloges radiograf sch op gezet viaeen tijd
signaal van een cesiumatoomklok. De tijd
is hiermee sinds 1967 exact vastgelegd met
een afwijking van nog minder bui een 1
seconde in een nnilj oen j aar. De tij d wordt
gecodeerd uitgezonden op een bepaalde
frequentie vanuit Mainningen bij Frank-
furt, met een zendbereik van omstreeks
1500 km. Ook de overschakel ing van
winter- naar zoma tij d en omgekeerd gaat
bij deze atoomklok automatisch.

Z o n n e k l o k

   De Egyptenaren waren een van de
eersten om voorwerpen te maken om tij d te
m e t e n .

   Obelisken (slanke, spits toelopende
vierkante monumenten) werden rond al
3500 v.C gebouwd. Hun bewegende scha-
duwen vormden een soort zonnewij zer,
waardoor men dag van tot de de ochtend
de avond kon verdelen. De obelisken
toonden ook de langste en kortste van dag
het j aar, wanneer de schaduw op het
middaguur het langst of was. het kortst
Later werden merktekens rond de obelisk

                 aangebracht v oor een
         ,h  i;,r :>hk verdere tij dverdel ing.

                Een andere Egyp-
                 -ti sche schaduwklok of

O b r ," , b
       p i

                z o n n e w i J z e r , m i s -
    . sch i e n h et e e r st e

                draagbare uurwerk ,

      - . ingebruik.   kwamDrond:S) OeOsVeC 
                v e r d e e l d e e e n

zonverlichte dag in tien delen, twee plus
''schemer"-uren, in de ochtend en                                 d e

avond. Als een lange staaf met                                v ij f
verschi l lende tussenruimtel ij ke                              m e r k -
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TIJD (Il) 

samengesteld door A. Hamers 

Hebben we ons in het eerste gedeelte voornamelijk bezig gehouden met het "waarom" van 
de tijdmeting, in dit tweede deel werd voornamelijk gekeken "waarmee" we de tijd meten. 
In het derde en laatste deel wordt dit aangevuld met een verzameling tijdbalken die de 
indeling van de tijd nog eens anders weergeven en benoemen. 

Tijdmeting 
De Egyptenaren kwamen op het idee 

een dag in 24 uren te verdelen, de 
Mesopotamiërs verdeelden de uren in 
minuten en seconden. De huidige 
gewoonte om de dag bij middernacht te 
beginnen is afkomstig van de Romeinen. 
Voor de Egyptenaren begon de dag bij 
zonsopkomst, voor de Mesopotamiërs bij 
zonsondergang. Voor Joden en Moslims 
geldt dat nog: hun kalendermaand begint 
bij de eerste zichtbaarheid van de 
maansikkel net na nieuwe maan. Dat is na 
zonsondergang het best te zien. De tijd die 
de zonnewijzer levert is de ware 
plaatselijke zonnetijd waarbij de middag 
begint op het moment dat de zon precies 
op zijn 4oogste punt staat tussen opkomst 
en ondergang. Elke plaats had daarmee 
zijn eigen zonnetijd waarbij het . in het 
oosten van ons land ongeveer een kwartier 
later was dan in het westen. De komst van 
de spoorwegen en het telegraafnetwerk 
maakten het noodzakelijk dat het overal in 
ons land op hetzelfde moment even laat is. 

Klokken, horloges, andere uurwerken 
en vooral in ons land en Vlaanderen ook 
caril-lons worden tegenwoordig gebruikt 
om de tijd aan te geven. In andere landen, 
zoals Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk 
is klok-luiden populair als tijdaanduiding. 
Maar klokken worden ook voor andere 
doeleinden geluid, niet alleen als 
aankondiging voor kerkelijke gebeurte
nissen, maar ook om alarm te slaan. In de · 
Middeleeuwen dacht men dat het luiden 
van kerkklokken doeltreffend was als 
bescherming tegen schadelijke hagelbuien. 
Veilig was het klokkenluiden onder derge
lijke omstandigheden allerminst. Hagel
buien gaan vaak vergezeld van onweer en 
uitgerekend hoge torens zijn gevoelig voor 
blikseminslag. 
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Tegenwoordig worden veel klokken 
. niet meer met de hand geluid en net als 

horloges radiografisch op tijd gezet via een 
signaal van een cesiumatoomklok. De tijd 
is hiermee sinds 1967 exact vastgelegd met 
een afwijking van nog minder dan een 1 
seconde in een miljoen jaar. De tijd wordt 
gecodeerd uitgezonden op een bepaalde 
frequentie vanuit Mainflingen bij Frank
furt, met een zendbereik van omstreeks 
1500 km. Ook de overschakeling van 
winter- naar zomertijd en omgekeerd gaat 
bij deze atoomklok automatisch. 

Zonneklok 
De Egyptenaren waren een van de 

eersten om voorwerpen te maken om tijd te 
meten. 

Obelisken (slanke, spits toelopende 
vierkante monumenten) werden al rond 
3500 v.C gebouwd. Hun bewegende scha
duwen vormden een soort zonnewijzer, 
waardoor men de dag van de ochtend tot 
de avond kon verdelen. De obelisken 
toonden ook de langste en kortste dag van 
het jaar, wanneer de schaduw op het 
middaguur het langst of het kortst was. 
Later werden merktekens rond de obelisk 
~__,,,- aangebracht voor een 

·- · verdere tijdverdeling. 
Een andere Egyp

tische schaduwklok of 
zonnewijzer, mis
schien het eerste 
draagbare uurwerk, 
kwam rond 1500 v.C 
in gebruik. 

Dit toestel 
verdeelde een 

zonverlichte dag in tien delen, plus twee 
"schemer" -uren, in de ochtend en de 
avond. Als een lange staaf met vijf 
verschillende tussenruimtelijke merk-



 punten 's morgens oost-wr st gericht werd,
 w erpt een opgeh ev en dw ar sl at een
 bewegende schaduw op de merktekens. Op
 het m iddaguur w erd het toestel in
 tegenovergestelde ri chting gezet om de
 ccnam i ddag urën" te m eten .

   D e M erk h et , h et ou dst bek en de astron o-
 mische gereedschap, was een Egyptische
 ontwiW<el ing rond 60 v .C . E en merk hets-
 paar werd gebruik t om een noord-zuidl ij n
 (meridiaan) in l ij n te brengen met de Pool -
 ster . Zodoende konden de nachttij den vast-
gesteld worden wanneer bepaalde ster ren
de meridiaan passeer den.

   I n het zoek en naa r m eer nauw k eu-
r igheid over het hele j aar , veranderden de
zonne-wij zers van pl atte hoTi zontale of
verticale platen naar meer ingevrikkelde
v orm en . R on d 3 00 v .C w as er een h al v e-
bolvormige zonnewij zer, uitgehakt in een
steenblok , w c  een v er ti cal e sti ft en
voorzi en van uur l ij nen voor verschi l lende
seizoenen . I n 30 v .C k on V itr uv ius dert i en
verschi l lende zonnewij zerstij l en in Grie-
kenland, K lein-Azie en Ital ië beschrij ven.

   GrieRse zonnewÏ zer uit Afhene, vermoedelÏ k
daterenduit de Romeiitse 9 eii er fij d (l 4e iot 4b
eeu w n.Ch r .  ] Rsm useum voor Oudh eaen L ei-
den) (Foto: Fer J ae Vries, Eindhoven)

   Nu worden zonnewij zers vaak als
kunstzinnig obj ect gebruikt. Bij ons in de
buw t is dit heel goed te zien in het
zonnewij zerpark in Genk (België) .

W a t e r k l o k

   Deze klokken werden door de vroege
tij dwaarnemers, die niet afhankelij k waren
van waarnemingen van hemell ichamen ge-
bruikt. Een vtui de oudste is in gevonden

  de graAombe van de Egyptische Pharao
  A nnenhotep I , rond 1500 v.C begraven.

     L ater onstonden bij de Gri ek en, rond
  325 v .C, de "clepsydras " (waterdieven>,
  stenen v aten m et een k lein gaatj e in de
  bodem, waardoor met bij na gel ij ke tussen-
  pozen, water druppelde. A ndere clepsy dr as
  waren ci l inder- of koMvormige vaten,
  w  water met een vaste regelmaat
  druppelde. M erktekens in de vaten gaven
  dan bij het wateroppervlak de ur en aan.
  D eze klokken werden gebruikt om de

                          nachtel ij k e uren
                          aan te w ij z en ,

               J                           m a a r w e r d e n
                          o o k w e l o v er -

                          dag gebru i k t .
  e E e n a n d e r e

                          v er si e b e -st o n d
                          u i t e e n m eta l en

                          k o m m et een

                          g aatj e i n de
                          b o d e m , g e -
                          pl aatst in een
                          an d er v at m et

                          w ater , w aa rdoor
 ' ]̂:,. ,',.- ;' ( i,al.ilr,.t ",r;h[ <"^ <.'.t.]̂ - er l an gZaam

                          w a t e r i n d e m e -
                         t a l en k o m v l o e i -

 de en in een bepaalde tij d zonk.
    T ussen 100 v .C en 500 n .C w erden door

 Gr i eELse en R om ein se uur w erkm akers en
 astronom en ingew iWkel dere en in druk - ^
 w ek k ende m echan ische w aterk l ok ken on t -
 w ik keld. D e toegevoegde elementen waren
 bedoeld om een zo gelij kmatig mogelij ke
 waterstroom te k rij gen, door de druk te re-
 gelen, en om een gemakkelij ke anezing
 van het tij dsverloop te real iseren. Som-
mige waterk lok ken l ieten bel len r inkelen
of gongen slaan, andere openden deuren en
ramen, waar in poppen, of wij zers en
astronomi sche symbol en vertoond w erden.

   A angezien het tij dmeten met deze
watermethodes nooit op een regeLmatig of
con stant proces gebaseerd i s, k an een k lok
op basis van water nooit een j uiste tij d-
aanduiding geven en was men genoodzaak t
naar andere oplossingen te zoeken.

   lr l >] .\ P r l : R l :̂ t ' k .l l l J ( ( t , W . i \̂ l 'l ' l ' 1 l :i .
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punten 's morgens oost-west gericht werd, 
werpt een opgeheven dwarslat een 
bewegende schaduw op de merktekens. Op 
het middaguur werd het toestel in 
tegenovergestelde richting gezet om de 
"namiddaguren" te meten. 

De Merkhet, het oudst bekende astrono
mische gereedschap, was een Egyptische 
ontwikkeling rond 60 v.C. Een merkhets
paar werd gebruikt om een noord-zuidlijn 
(meridiaan) in lijn te brengen met de Pool
ster. Zodoende konden de nachttijden vast
gesteld worden wanneer bepaalde sterren 
de meridiaan passeerden. 

In het zoeken naar meer nauwkeu
righeid over het hele jaar, veranderden de 
zonne-wijzers van platte horizontale of 
verticale platen naar meer ingewikkelde 
vormen. Rond 300 v.C was er een halve
bolvormige zonnewijzer, uitgehakt in een 
steenblok, waarin een verticale stift en 
voorzien van uurlijnen voor verschillende 
seizoenen. In 30 v.C kon Vitruvius dertien 

. verschillende zonnewijzerstijlen in Grie
kenland, Klein-Azie en Italië beschrijven. 

Griekse zonnewijzer uit Athene, vermoedelijk 
daterenduit de Romeinse Keizertijd (J* tot ,r 
eeuw n.Chr). (Rijksmuseum voor Oudheden Lei
den) (Foto: Fer J. de Vries, Eindhoven) 

Nu worden zonnewijzers vaak als 
kunstzinnig object gebruikt. Bij ons in de 
buurt is dit heel goed te zien in het 
zonnewijzerpark in Genk (België). 

Waterklok 
Deze klokken werden door de vroege 

tijdwaarnemers, die niet afhankelijk waren 
van waarnemingen van hemellichamen ge
bruikt. Een van de oudste is gevonden in 
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de graftombe van de Egyptische Pharao 
Amenhotep I, rond 1500 v.C begraven. 

Later onstonden bij de Grieken, rond 
325 v.C, de "clepsydras" (waterdieven), 
stenen vaten met een klein gaatje in de 
bodem, waardoor met bijna gelijke tussen
pozen, water druppelde. Andere clepsydras 
waren cilinder- of komvormige vaten, 
waarin water met een vaste regelmaat 
druppelde. Merktekens in de vaten gaven 
dan bij het wateroppervlak de uren aan. 
Deze klokken werden gebruikt om de 

H~;,. t}J . ~\ Cü Ml!c :,:,. 1-ür~M 01: Cl.f,1' ·· 
~\' Uk ,\·~ ,au:t:li .\"il) (U}MAN •Jll_\1)-'.S.:. 

nachtelijke uren 
aan te wijzen, 
maar werden 
ook wel over
dag gebruikt. 
Een andere 
versie be-stond 
uit een metalen 
kom met een 
gaatje in de 
bodem, ge
plaatst in een 
ander vat met 
water, waardoor 
er langzaam 
water in de me-
talen kom vloei

de en in een bepaalde tijd zonk. 
Tussen 100 v.C en 500 n.C werden door 

Griekse en Romeinse uurwerkmakers en 
astronomen ingewikkeldere en indruk- · 
wekkende mechanische waterklokken ont
wikkeld. De toegevoegde elementen waren 
bedoeld om een zo gelijkmatig mogelijke 
waterstroom te krijgen, door de druk te re
gelen, en om een gemakkelijke aflezing 
van het tijdsverloop te realiseren. Som
mige waterklokken lieten bellen rinkelen 
of gongen slaan, andere openden deuren en 
ramen, waarin poppen, of wijzers en 
astronomische symbolen vertoond werden. 

Aangezien het tijdmeten met deze 
watermethodes nooit op een regelmatig of 
constant proces gebaseerd is, kan een klok 
op basis van water nooit een juiste tijd
aanduiding geven en was men genoodzaakt 
naar andere oplossingen te zoeken. 



E v ol u f i est op
   In Europa waren er in de Middeleeuwen

(500 - 1500 n.C) praktisch geen technolo-
gische ontwikkelingen. In die tijd waren
eenvoudige zonnewij zers boven deLii'ope-
ningen geplaatst om het middaguur en
belangrijke tij den aan te duiden. In de 10e
eeuw werden verschillende zak- soorten
zonnewij zers gebruikt. Een Engels model
was zelfs aangepast voor de seizoens-
wisselingen van de zonnestand.

        V oorw aar den aan een goede klok
V oordat we verderga ui met de evoluhe van de
tijdmeting moeten we begrijpen waaruit een klok
bestaat. Al le kl okken hebben twee basiscom-
p on enten :
l   Een regelmatig, constan of herhaaldelij k proces
of actie, om het tij dsverloop te markeren.
V oorbeelden zij n de zon, die langs het fi rmament
bewee  kaarsen met merktekens, olielampen met
i oudsmarkering, zandlopers, en in de Orient,
smalle kokers met wierookstokj es met merk-
tekens. Modeme klokken gebruiken balanswielen,
slingers, trillende kristallen of electromag-netische
golven, gestuurd door atomaire activiteit.
2. Een manier om het resultaat van de tij dmeting
w e er t e g ev en .

Z an d l op er
   Tegen de verwachting in is de zand-

loper nog niet zo oud. Hij is ergens voor de
 ] qeeeuw uitgevonden. Het isniet duide1ij k
w anneer precies.

   De zandloper bestaat uit twee glazen re-
servoirs, die via een smal le met verbinding
elkaar verbonden zij n. Binnenin zit zand
dat door de zwaartekracht smal le door het
kanaal valt, en een bepaalde tij d nodig
heeft om compleet van het bavenste naar
het onderste reservoir te gaan .

                                          F I G .T

V ervol gens kan de zandl oper
omgedraaid worden, waarna het , i  - - --;
proces opnieuw begint.Het zand iS z i ]                                        Y r

eierschalen of gemalen marmer werd i_ ri meestal fijn zand, maar ook vermalen ' . Hi
gebruikt. Wanneer het zand precies ':! :a
beneden te vallen, spreekt men van een uur nodig heeft om helemaal naar d !, i B--                                          c

een 'uurglas'. ,'   _- b  ̂ De nauwkeurigheid van dezer,   ,
tij dmeting laat veel te wensen over en ;.' ê
is daardoor nooit voor veel meer i ;u B
gebruikt dan het meten van de tijd '̂i,
voor het eieren koken of de tij dsduur °
van een martel ing. Door deze ,
onnauwkeurigheid is het al tij d een
ann e mensen kl ok gebleven .

   In de symboliek is de zandloper
wel vaak terug te vinden om tij d of
tij de-lijkheid van het leven aan te geven.
De Dood wordt vaak afgebeeld met een
zand-loper in dehand. Dezandloper isook
afge-beeld op piratenvlaggen.                                    B i j

computers wordt de cursor soms in een
zandloper veranderd, om aan te geven dat
de compu-ter bezig is.

                            n G n

   i i  ̂B  
                                       J ^
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                            p-
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                                   C , ]" .,z' I

D e m ech an i sch e 9 o en
Dan, in de eerste helft van de 14e eeuw,
beginnen grote mechanische klokken te
verschijnen in torens van verschillende
Italiaanse steden. We hebben geen bewij s
of beschrij ving van de wer]cing van deze
klokken, die met gewichten werden aange-
9 even en geregeld werden door een
spil/anker echappement. Variaties op dit
systeem be-stonden al 300 j aar, maar

                      h a d d en a l l e -
                      m aa l hetzel f de
                      probl eem : de

                  pciiv schommel ings-
                     ,:per i oden v an

                :! ment hingen  r,   het echappe-
       v tev eel af v an de

                      aan dr i j f k r ach t
                  ,; ' en wrij v ing in

            % de apparatuur .
                      V oor al ook h et

                  ; i; ,r-vochtgehal te in
                a d e t o r e n s .

           l
           

          l > l

              l S
c

          

                      E en g rot e v er -
                      betering was de

                       ui  i nding v an
                ] Peter Henlein te
                e N e u r e n b e r g ,

                      t ussen 15OO en

1510 van klokken die door een veer
w erden aan gedrev en

 Hierdoor konden klokken veel kleiner
gemaaktworden, en zelfs in zakformaat.
Hoewel ze naar mate de lane !amer liepen
veer aniep, waren ze populair bij wel-
gestelde lieden en konden op gezet tafel
worden, of opgehangen aan de muur .
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Evolutiestop 
In Europa waren er in de Middeleeuwen 

(500 - 1500 n.C) praktisch geen technolo
gische ontwikkelingen. In die tijd waren 
eenvoudige zonnewijzers boven deurope
ningen geplaatst om het middaguur en 
belangrijke tijden aan te duiden. In de 1 oe 
eeuw werden verschillende soorten zak
zonnewijzers gebruikt. Een Engels model 
was zelfs aangepast voor de seizoens
wisselingen van de zonnestand. 

Zandloper 
Tegen de verwachting in is de zand

loper nog niet zo oud. Hij is ergens voor de 
14e eeuw uitgevonden. Het is niet duidelijk 
wanneer precies. 

De zandloper bestaat uit twee glazen re
servoirs, die via een smalle verbinding met 
elkaar verbonden zijn. Binnenin zit zand 
dat door de zwaartekracht door het smalle 
kanaal valt, en een bepaalde tijd nodig 
heeft om compleet van het bovenste naar 
het onderste reservoir te gaan. 

Voorwaarden aan een goede klok. 
Voordat we verdergaan met de evolutie van de 
tijdmeting moeten we begrijpen waaruit een klok 
bestaat . Alle klokken hebben twee basiscom
ponenten: 
1. Een regelmatig , constan of herhaaldelijk proces 
of actie, om het tijdsverloop te markeren. 
Voorbeelden zijn de zon, die langs het firmament 
beweegt, kaarsen met merktekens, olielampen met 
inhoudsmarkering, zandlopers, en in de Orient, 
smalle kokers met wierookstokjes met merk
tekens. Moderne klokken gebruiken balanswielen, 
slingers, trillende kristallen of electromag-netische 
golven, gestuurd door atomaire activiteit. 
2. Een manier om het resultaat van de tijdmeting 
weer te geven. 

De mechanische .klokken 
Dan, in de eerste helft van de 14e eeuw, 
beginnen grote mechanische klokken te 
verschijnen in torens van verschillende 
Italiaanse steden. We hebben geen bewijs · 
of beschrijving van de werking van deze 
klokken, die met gewichten werden aange
dreven en geregeld werden door een 
spil/anker echappement. Variaties op dit 
systeem be-stonden al 300 jaar, maar 

Vervolge_ns kan de zandloper ..,~ • FIGJ. ~ " 
0 

omgedraaid worden, waarna het ' Fi l~~~ ~-.. ~ 
FIG.U. 

hadden alle
maal hetzelfde 
probleem: de 

proces opnieuw begint.Het zand is" .. 11 1'.l'!:IY'.;' ·•• ~a .w. schommelings-
meestal fijn zand, maar ook vermalen l ... T ~ j 
eierschalen of gemalen marmer werd -,_·-.i~t-.: ~ __ _ ; - -s 

gebruikt. wanneer het zand precies tl I · :. L~ : 
een uur nodig heeft om helemaal naar i .1r; ~~;· . 

,: perioden van 
.; l' het echappe

ment hingen 
teveel af van de 
aandrijfkracht beneden te vallen, spreekt men van u ; c 

een 'uurglas'. -; -: 1t. · 

De nauwkeurigheid van deze- 1 
bi---w.. 

en wrijving in 
de apparatuur. 
Vooral ook het tijdmeting laat veel te wensen over en 

is daardoor nooit voor veel meer 
gebruikt dan het meten van de tijd 
voor het eieren koken of de tijdsduur 
van een marteling. Door deze " i 
onnauwkeurigheid is het altijd een I 
arme mensen klok gebleven. 

In de symboliek is de zandloper I 
wel vaak terug te vinden om tijd of 
tijde-lijkheid van het leven aan te geven. 
De Dood wordt vaak afgebeeld met een 
zand-loper in de hand. De zandloper is ook 
afge-beeld op piratenvlaggen. Bij 
computers wordt de cursor soms in een 
zandloper veranderd, om aan te geven dat 
de compu-ter bezig is. 
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~,>-~-u 
,;: ,,; ,,vochtgehalte in 

'' " Een grote ver-
j ' · .: " betering was de 

· ;: c,..i,. ... . , , uitvinding van 
~~- ;='er.,, 'Peter Henlein te 

r Neurenberg, 
tussen 1500 en 

1510 van klokken die door een veer 
werden aangedreven 

Hierdoor konden klokken veel kleiner 
gemaakt worden, en zelfs in zakformaat. 
Hoewel ze langzamer liepen naar mate de 
veer afliep, waren ze populair bij wel
gestelde lieden en konden op tafel gezet 
worden, of opgehangen aan de muur. 
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T o r en i u n v e r k H et D i ng k u is

     D eze voor uitgang was de aanzet naar
  een meer accurate tij dmeting. E en
  Nederlandse tandarts, Christiaan Huygens,
  maakte in 1656 de eerste pendu leklok,
  gereguleerd door een m echanism e m et een
  "natuur l ij ke" slingerperiode. (Gal i leo Gali-
  lei was al in 1S82 de uitvinder van het pen-
  duleklokontwerp met zij n studie omtrent
 het 'cpendulum". Hij maakte zel fs een
 schets voor een penduleklok, maar maak te
 er nooit een ) Huygens' eerste penduleklok
 had een afwijking van 1 minuut per dag,
 later bracht hiJ het terug tot 10 seconden
 per dag Rond l 675 ontwikkelde Huygens
 het balanswiel en een veersamenstelling,
 zoals nu nog gebruikt in polshorloges Die
 draagbare horloges in de l 7e eeuw moest
 men elke tien minuten opwinden

   In 1721 verbeterde George Graham de
 nauwkeurigheid van de pendule door de
 lengte van de slinger aan te passen aan
 tem per at uur v a riat i es.

   John H arrison2 een timmerman en
 'selfrnade' klokkenmaker, verfij nde Gra-
ham's compensatietechniek, en ontwWEel-
de nieuwe methodes om wrij ving te
reduceren In 1761 maakte hij een chrono-
m eter v oor de zeev aar t m et een veer en
balansechappement, waarmee hij een hoge
geldpnj s won Tij dens een reis naar West-
Indië was deze klok zelfs bij heftige zee-
gang, nauwkewi g tot een v ij fde seconde
per dag en had daardoor ook een maximale

 O udste torenuu M rerk bev on d z i ch in M aastr i cht .
 V anaf de tweede helft v  de l 4b eeuw ven chij nen er
 torenuu M rerken i n N eder land . Z o m oeten er reeds

 torenuur werken hebben bestaui in M&istricht ( l 367) ,
 Utrecht ( l 369) , Deventer ( l 370) , Middelburg ( 137l ) ,
 Venlo ( l 399) en A mhem ( l 395) . Aerent Gherij ts was in
 l 393 door A lbrecht van Beieren aangesteld l s
 ldokkensteller van de klok &an het hof in Den Haag. Ook
 v ervaardigde hij het torenuww erk v an de B uur kerk in
 Utrecht . D e sB dsmuuM rer]m er H enric van T horen
 wordt vermeld als vervaardiger van het uurwerk uit de St.-
 Janstoren te M aastr icht rond l 396. H et torenuun r erk in het
 Di lghuis te Maastricht (ca. l 400) en dat in de Hervormde
 Kerk te Winkel van ca. l 420 gelden alsde oudste nog
 bestaande uur wed<en in N ederland D eze bestaan uit een
 gaand werk en een slagwerk opgebouwd binnen een
kooiframe met vier hoekstiJlen Het eerste astronomische
torenuuM rerk i n N ederland w as dat in de St -Jan v an 's
H ertogensbosch, gemaakt door Piee r W outersz
Soer endonk in l 5 13 H et w as v oom en van een
Uokkenspel met negen bellen en een fi guur mechaniek met
voorstell ingen van de A anbidding der W ij 2Rn en het
LaaBte Oordeel Dit uur werk is verloren gegaan in l 859
Er resteert slech9 een deel van de bekroning

af iNij  g Op de van een halve lengtegraad
graa d^

    I n de volgende eeuw, l 889, maak te
 Siegmund Riefl er een klok met een 'bij na-
 v rij e-sl inger', die een nauwkeur igheid had
 van een honderdste seconde per dag en dit
 w erd de standaard voor v eel astronom i sche
 observa-tona. Een werkelij k vrij e sl inger-
 piv icipe w erd gei troduceerd door R .J.
 Rudd rond 1898, waardoor hiJ de ont-
 wiELkeling van verschillende vrij e sl inger
 k l ok ke n st im u l eer de .

   Een van de meest beroemde, de W .H
 Shorttklok, werd in 1921 gedemonstreerd.
 D eze ver ving meteen R ie8 er 's k lok in veel
astronom i sch e obser vator ia D e k l ok had
twee sl ingers, een slaaf en een m eester . D e
slaafsl inger gaf de meestersl inger zachte
tikj es om hem in bewe g te houden en
ook om de wij zers aan te drij ven. Zo-
doende bleef de meestersl inger vrij van
mechanische taken die v j n regelmaat zou-
den k un nen v er storen .

 K w a r tsk l o k k en
   D e prestat ies van de Shor tt k lok werden

 uigehaald door de ontwikkeling van
kwartskristal-osci l lators en -klok ken sinds
 1920 Hierdoor werd de nauwkeurigheid
ver verheven boven die van de slinger- en
balanswi el system en

   D e werking van kwartsklok ken berust
op de piezo-elekbi sche eigenschappen van
k wartsk r ista ll en A ls m en een elek tr isch
veld aanlegt aan het kristal 2 verandert het
z ij n vorm, en als m en het indr uk t of ver -
buigt, wekt het een elektrisch ve1d ]Ji op
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Torenuurwerk 
Het Dinghuis 

Deze vooruitgang was de aanzet naar 
een meer accurate tijdmeting. Een 
Nederlandse tandarts, Christiaan Huygens, 
maakte in 1656 de eerste penduleklok, 
gereguleerd door een mechanisme met een 
"natuurlijke" slingerperiode. (Galileo Gali
lei was al in 1582 de uitvinder van het pen
duleklokontwerp met zijn studie omtrent 
het ''pendulum ". Hij maakte zelfs een 
schets voor een penduleklok, maar maakte 
er nooit een.) Huygens' eerste penduleklok 
had een afwijking van 1 minuut per dag, 
later bracht hij het terug tot 10 seconden 
per dag. Rond 1675 ontwikkelde Huygens 
het balanswiel en een veersamenstelling, 
zoals nu nog gebruikt in polshorloges. Die 
draagbare horloges in de 17e eeuw moest 
men elke tien minuten opwinden. 

In 1721 verbeterde George Graham de 
nauwkeurigheid van de pendule door de 
lengte van de slinger aan te passen aan 
temperatuurvariaties. 

John Harrison, een timmerman en 
'selfmade' klokkenmaker, verfijnde Gra
ham's compensatietechniek, en ontwikkel
de nieuwe methodes om wrijving te 
reduceren. In 1761 maakte hij een chrono
meter voor de zeevaart met een veer en 
balansechappement, waarmee hij een hoge 
geldprijs won. Tijdens een reis naar West
Indië was deze klok zelfs bij heftige zee
gang, nauwkeurig tot een vijfde seconde 
per dag en had daardoor ook een maximale 
afwijking op de lengtegraad van een halve 
graad. 
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Oudste torenuurwerk bevond zich in Maastricht. 
Vanaf de tweede helft van de 14.,. eeuw verschijnen er 
torenuurwerken in Nederland. Zo moeten er reeds 
torenuurwerken hebben bestaan in Maastricht (1367), 
Utrecht (1369), Deventer (1370), Middelburg (1371), 
Venlo (1389) en Arnhem (1395). Aerent Gherijts was in 
1393 door Albrecht van Beieren aangesteld als 
klokkensteller van de klok aan het hof in Den Haag. Ook 
vervaardigde hij het torenuurwerk van de Buurkerk in 
Utrecht. De stadsmuurwerkmaker Henric van Thoren 
wordt vermeld als vervaardiger van het uurwerk uit de St.
Janstoren te Maastricht rond 13%. Het torenuurwerk in het 
Dinghuis te Maastricht ( ca. 1400) en dat in de Hervormde 
Kerk te Winkel van ca. 1420 gelden als de oudste nog 
bestaande uurwerken in Nederland. Deze bestaan uit een 
gaand werk en een slagwerk, opgebouwd binnen een 
kooiframe met vier hoekstijlen. Het eerste astronomische 
torenuurwerk in Nederland was dat in de St.-Jan van 's 
Hertogensbosch, gemaakt door Pieter Woutersz. 
Soerendonk in 1513. Het was voorzien van een 
klokkenspel met negen bellen en een figuurmechaniek met 
voorstellingen van de Aanbidding der Wijzen en het 
Laatste Oordeel. Dit uurwerk is verloren gegaan in 1858. 
Er resteert slechts een deel van de bekronin . 

In de volgende eeuw, 1889, maakte 
Siegmund Riefler een klok met een 'bijna
vrije-slinger', die een nauwkeurigheid had 
van een honderdste seconde per dag en dit 
werd de standaard voor veel astronomische 
observa-toria. Een werkelijk vrije slinger
principe werd geîntroduceerd door R.J. 
Rudd rond 1898, waardoor hij de ont
wikkeling van verschillende vrije slinger 
klokken stimuleerde. 

Een van de meest beroemde, de W.H. 
Shorttklok, werd in 1921 gedemonstreerd. 
Deze verving meteen Riefler's klok in veel 
astronomische observatoria. De klok had 
twee slingers, een slaaf en een meester. De 
slaafslinger gaf de meesterslinger zachte 
tikjes om hem in beweging te houden en 
ook om de wijzers aan te drijven. Zo
doende bleef de meesterslinger vrij van 
mechanische taken die zijn regelmaat zou
den kunnen verstoren. 

Kwartsklokken 
De prestaties van de Shortt klok werden 

ingehaald door de ontwikkeling van 
kwartskristal-oscillators en -klokken sinds 
1920. Hierdoor werd de nauwkeurigheid 
ver verheven boven die van de slinger- en 
balanswielsystemen. 

De werking van kwartsklokken berust 
op · de piezo-elektrische eigenschappen van 
kwartskristallen. Als men een elektrisch 
veld aanlegt aan het kristal, verandert het 
zijn vorm, en als men het indrukt of ver
buigt, wekt het een elektrisch veld op. In 



een daartoe geschikte elektronische scha-
keling geplaatst, zal de wisselwerking tus-
sen mechanische druk en elekbi sch veld
het kristal doen trillen en een elektrisch
signaal van constante frequen- betrekkelijk
tie opwekken, die zodoende gebruikt kan
worden voor een elektronische                                 tij dsaan-

dui din g .
   Kwartsklokken zij n beter, want zij

hebben geen bewegende delen die de
frequentie kw]Lnen verstoren. Maar toch, ze
zijn nog afhankelijk van mecbu]ische
triillingen, die in de buwt van hun
frequentie liggen en van teMperatuur. En
er zijn geen kristallen die precies dezelfde
frequentie hebben.

resonanties in het ammoniakmolecuul . In
l 949 maakte NIST de eerste atoomklok
gebaseerd op ammoniak. Maar zijn pres-
taties waren niet veel beter dan de bestaan-
de standaards en de aandacht ging bij na
m eteen naar h et cesiw n atoom .

   De eerste praktische cesiumatoom fre-
quentiestandaudwerd in 19S5 gemaakt in
het National Physical Laboratory in Enge-
land en in sarnenwerking met het U.S.
Naval Observatory (USNO ) werd de fre-
quentie van cesium vastgesteld voor astro-
nomi sche tij d.

   Terwij l NIST het eerste begon met de
cesiumstandaard te werken, maakte het een
tweede opste11ing voor verge1ijkende tes-
t e n .

L$s6DrrrtoPd* ce2T uqnf ; eqtietJi<grtt&P itrd

      o

- g r'

A t o om k l ok k en
   Maar de nauwkeurigheid van de kwarts-

klokken wordt overtroffen door aanzienl ijk
de atoomkloWken. Wetenschappers waren
zich al lang bewust van het feit dat ato-
men (en moleculen) resonanties hebben;
elk chemisch element en samenstellingen
absorberen elektromagnetische en stral ing
zenden dit uit op hun eigen karakteristieke
frequenties. Deze resonanties zijn absoluut
stabiel in tijd en ruimte. Een waterstof- of
cesiumatoom is (zover we weten) exact
gelijk met dat van een miljoenjaar geleden
of in een ander melkwegstelsel. ZuUce
atomen vormen een potentieel "pendulum"
dat een basis is voor zeer nauwkeurige
k l o k k en .

   De ontwikkeling van radar en extreem
hoogfrequente radioco unicaties                                  i n d e

30- en 40-er jaren maakten de opwekking
van microgolven mogelijk die nodig                                      i s

voor wi sselwerk ing met atomen.
   Het onderzoek om een te atoornklok

ontwi]ckelen eerst met microgolf- begon

  Tn 1960 waren de cesiumstandaards
zover dat ze voor het off cië1e tijd-
metingsysteem van (National Institute of
Standards and NIST werden Technology)
toegepast .

   In 1967 werd de natuurlijke frequentie
van het cesiumatoom officieel erkend a5s
de internationale eei3heid van tijd: de se-
conde werd vastgesteld als exact
9.192.63l .770 van het cesium- tri1lingen
atoom, en daardoor de vervanger van de
oude seconde in met de verhouding
beweging van de aarde. In januari 2002
was de 'NIST standaard in staat de tijd tot
op 30 biljoenste seconde per jaar nauw-
keurig te hebben.

   Andere atoomkloksoorten werden ont-
wikkeld voor verschi llende toepas-singen;
gebaseerd op waterstof geeft redelijke
stabiliteit en gebaseerd op rubidium zijn
kleiner, goedkoper en vereisen                                 m i n d er

ener gi e.
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een daartoe geschikte elektronische scha
keling geplaatst, zal de wisselwerking tus
sen mechanische druk en elektrisch veld 
het kristal doen trillen en een elektrisch 
signaal van betrekkelijk constante frequen
tie opwekken, die zodoende gebruikt kan 
worden voor een elektronische tijdsaan
duiding. 

Kwartsklokken zijn beter, want zij 
hebben geen bewegende delen die de 
frequentie kunnen verstoren. Maar toch, ze 
zijn nog afhankelijk van mechanische 
trillingen, die in de buurt van hun 
frequentie liggen en van temperatuur. En 
er zijn geen kristallen die precies dezelfde 
frequentie hebben. 

Labontf(}t)I cesium fteq;.Jency standard 

Atoomklokken 
Maar de nauwkeurigheid van de kwarts

klokken wordt aanzienlijk overtroffen door 
de atoomklokken. Wetenschappers waren 
zich al lang bewust van het feit dat ato
men ( en moleculen) resonanties hebben; 
elk chemisch element en samenstellingen 
absorberen elektromagnetische straling en 
zenden dit uit op hun eigen karakteristieke 
frequenties. Deze resonanties zijn absoluut 
stabiel in tijd en ruimte. Een waterstof- of 
cesiumatoom is (zover we weten) exact 
gelijk met dat van een miljoen jaar geleden 
of in een ander melkwegstelsel. Zulke 
atomen vormen een potentieel "pendulum " 
dat een basis is voor zeer nauwkeurige 
klokken. 

De ontwikkeling van radar en extreem 
hoogfrequente radiocommunicaties in de 
30- en 40-er jaren maakten de opwekking 
van microgolven mogelijk die nodig 1s 
voor wisselwerking met atomen. 

Het onderzoek om een atoomklok te 
ontwikkelen begon eerst met microgolf-
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resonanties in het ammoniakmolecuul. In 
1949 maakte NIST de eerste atoomklok 
gebaseerd op ammoniak. Maar zijn pres
taties waren niet veel beter dan de bestaan
de standaards en de aandacht ging bijna 
meteen naar het cesiumatoom. 

De eerste praktische cesiumatoom fre
quentiestandaard werd in 1955 gemaakt in 
het National Physical Laboratory in Enge
land en in samenwerking met het U.S. 
Naval Observatory (USNO) werd de fre
quentie van cesium vastgesteld voor astro
nomische tijd. 

Terwijl NIST het eerste begon met de 
cesiumstandaard te werken, maakte het een 
tweede opstelling voor vergelijkende tes
ten. 

In 1960 waren de cesiumstandaards 
zover dat ze voor het officiële tijd
metingsysteem van (National Institute of 
Standards and Technology) NIST werden 
toegepast. 

In 1967 werd de natuurlijke frequentie 
van het cesiumatoom officieel erkend als 
de internationale eenheid van tijd: de se
conde werd vastgesteld als exact 
9.192.631.770 trillingen van het cesium
atoom, en daardoor de vervanger van de 
oude seconde in verhouding met de 
beweging van de aarde. In januari 2002 
was de NIST standaard in staat de tijd tot 
op 30 biljoenste seconde per jaar nauw
keurig te hebben. 

Andere atoomkloksoorten werden ont
wikkeld voor verschillende toepas-singen; 
gebaseerd op waterstof geeft redelijke 
stabiliteit en gebaseerd op rubidium zijn 
kleiner, goedkoper en vereisen minder 
energie. 



   H et m odem e l ev en f un cti on eert af -
 hankelij k van de exacte tij dmetingen. V er-
 voer, commun icatie, fi nanciële trruisacties,
bedrij ven en vele andere technologieën
zij n afl]ianke1ij k van de correcte tij d.
Wetenschappel ij k onderzoek en de vraag
naar moderne technologieën gaat door, op
zoek naar nog axcuratere k lok ken .

   De volgende generatie van tij d-
sta ndaards is momenteel in ontwikkeling
bij NIST, USNO, in Frankrij k, in
D u i t sl an d en an der e l ab or at o r i a
w erel dw ij d .

 v an atoom kl ok ken , m aar a ls er v er sch i l
 ontstaat tussen de atoomtij d en de GM T
v an een seconde, w or dt een se-conde in de
UT C bij gesteld ( 'leap second') . De
kloksystemen van ra ST ( National I nstitute
of Standards and Technology) en andere
atoon okken in de U SN O (U .S. N aval
Observator y) en in m eer dan 25 an-dere
landen dragen nu bij aan de inter-nationale
UTC-standaard, die in Parij s is gevestigd
in het Intemational Bur eau of Weights and
M easur es  Pl M)

  W er eld fi j dsch al en
     In 1830 ontwikkelde zich een spoor-

  wegstandaardtij d voor Engeland, Schot-
  land en Wales, als van ver- vervanging
  schi llende lokale tij dsystemen. Het Royal
  Observatoiy in GTeenwich begon in 1852
  de tij d v ia de telegraaf te versturen en in
  1855 gebr uik te Bri t tan ië de Greenwi ch
  tij d. Greenwich Mean Time (GMT) werd
  vervolgens een en belangrij k algemeen
 aanvaarde wereldtij d.

    In 1830 richtte de U .S. Navy een
 instituut op, wat later het U .S.N aval
 Observatory (USN O) zou worden om zee-
 vaartch ronom eters en ander m ar ine i nstr u-
 m enten te beheren en te k al ibreren om de
 nauwkeurigheid te ven ekeren bij het
 gebruik voor de navigatie. Voor j uiste
 calibratie deedhet regelmatig expedities en
 ast ron om i sch e ob ser v at i es.

   I n december l 854 benoemde de Se-
 cretary of the Navy offi cieel dit groeiende
 instituut "United StatesNaval Observatory
 and Hydrographic Off ice't. M et de
 komst van de zeer accur ate atoomklokken

                                    o p -

 bemerkten de wetenschappers en tech-
nologen de onevenredigheid van tij dmeting
gebaseerd op de aardbeweging, met nuctu-
aties van duizendsten seconden per dag.
De herbepal ing van de seconde in 1967
voor-zag in een ui tstek ende referentie voor
nog nauwkeur igere tij dsinterval len, maar
po-gingen het te aan koppelen de GMT
(geba-seerd op de aardbeweging) als
nieuwe defi -nitie bleken onbevredigend.
Op1 j anuari 1972 werd de nieuwe
'Coordinated Universal Time' (UTC)
internationaal erkend. UTC werkt basis op

  Z oM er tij d
     I n Nederland is de zomertij d in l 977,

  vanwege de ol iecrisis, opnieuw ingevoerd,
  ook van 1916 tot 194S was de zomertij d
  v an k racht . U i  inder i s de L ondense
  aannemer Wi l l iam Wil lett, die in 1907 op
  een pamfl et schreef : "G edur ende de hel ft
 van het j aar schij nt de zon al een paar uur
 als wij nog l iggen te slapen en gaat ze al
 onder al s w e thui skomen van ons w erk .
 Waarom zetten we de klok in die periode
 niet vooruit7" V olgens zij n becij feringen
 zou de natie tweeën-eenhalfini lj oen elek-
 triciteitskosten kunnen besparen. Zij n
 ideeën werden eerst belachelij k gemaakt
 m aar twee j aar na het ui tbrek en v an de
 een te Wereldoorlog werd de zomertij d in
 de hele wereld gerui sloos ingevoerd als be-
 sparende maab egel .

   T ot het begin van de 20e eeuw had
 nagenoeg el ke plaats in ons land zij n eigen
tij d, omdat voor de tij dbepaling werd
uitgegaan van de hoogste stand van de zon.
OMdat de zon in het oosten opkomt en in
het westen ondergaat werd de hoogste
zonnestan d in het oosten v an ons l and een
kwar tier eerder bereik t dan in het westen
v a n h et l an d .

   De komst van zaken als de spoorwegen
en de telegraaf maakte invoering van een
landelij ke standaardtij d noodzakelij k. Van
1909 tot 16 Mei 1940 kende N ederland de
"A msterdamse tij d", die 20 Minuten voor-
liep op de West-Europese tij d (Greenwich
Mean Time) en 40 Minuten achter op de
M idden-Eur opese Tij d. Dus 12:OO uur in
N ederland was 1l :40 in L onden en l 2 :40
in B er l ij n .
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Het moderne leven functioneert af
hankelijk van de exacte tijdmetingen. Ver
voer, communicatie, :financiële transacties, 
bedrijven en vele andere technologieën 
zijn afhankelijk van de correcte tijd. 
Wetenschappelijk onderzoek en de vraag 
naar moderne technologieën gaat door, op 
zoek naar nog accuratere klokken. 

De volgende generatie van tijd
standaards is momenteel in ontwikkeling 
biJ NIST, USNO, in Frankrijk, in 
Duitsland en andere laboratoria 
wereldwijd. 

Wereld tijdschalen 
In 1830 ontwikkelde zich een spoor

wegstandaardtijd voor Engeland, Schot
land en Wales, als vervanging van ver
schillende lokale tijdsystemen. Het Royal 
Observatory in Greenwich begon in 1852 
de tijd via de telegraaf te versturen en in 
1855 gebruikte Brittanië de Greenwich 
tijd. Greenwich Mean Time (GMT) werd 
vervolgens een belangrijk en algemeen 
aanvaarde wereldtijd. 

In 1830 richtte de U.S. Navy een 
instituut op, wat later het U.S.Naval 
Observatory (USNO) zou worden om zee
vaartchronometers en ander marine instru
menten te beheren en te kalibreren om de 
nauwkeurigheid te verzekeren bij het 
gebruik voor de navigatie. Voor juiste 
calibratie deed het regelmatig expedities en 
astronomische observaties. 

In december 1854 benoemde de Se
cretary of the Navy officieel dit groeiende 
instituut "United States Naval Observatory 
and Hydrographic Office". Met de op
komst van de zeer accurate atoomklokken 
bemerkten de wetenschappers en tech
nologen de onevenredigheid van tijdmeting 
gebaseerd op de aardbeweging, met fluctu
aties . van duizendsten seconden per dag. 
De herbepaling van de seconde in 1967 
voor-zag in een uitstekende referentie voor 
nog nauwkeurigere tijdsintervallen, maar 
po-gingen het te koppelen aan de GMT 
(geba-seerd op de aardbeweging) als 
nieuwe defi-nitie bleken onbevredigend. 
Opl januari 1972 werd de nieuwe 
'Coordinated Universa! Time' (UTC) 
internationaal erkend. UTC werkt op basis 
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van atoomklokken, maar als er verschil 
ontstaat tussen de atoomtijd en de GMT 
van een seconde, wordt een se-conde in de 
UTC bijgesteld ('leap second'). De 
kloksystemen van NIST (National Institute 
of Standards and Technology) en andere 
atoomklokken in de USNO (U.S. Naval 
Observatory) en in meer dan 25 an-dere 
landen dragen nu bij aan de inter-nationale 
UTC-standaard, die in Parijs is gevestigd 
in het International Bureau of Weights and 
Measures (BPIM) 

Zomertijd 
In Nederland is de zomertijd in 1977, 

vanwege de oliecrisis, opnieuw ingevoerd; 
ook van 1916 tot 1945 was de zomertijd 
van kracht. Uitvinder is de Londense 
aannemer William Willett, die in 1907 op 
een pamflet schreef: "Gedurende de helft 
van het jaar schijnt de zon al een paar uur 
als wij nog liggen te slapen en gaat ze al 
onder als we thuiskomen van ons werk. 
Waarom zetten we de klok in die periode 
niet vooruit?" Volgens zijn becijferingen 
zou de natie tweeën-eenhalfiniljoen elek
triciteitskosten kunnen besparen. Zijn 
ideeën werden eerst belachelijk gemaakt 
maar twee jaar na het uitbreken van de 
eerste Wereldoorlog werd de zomertijd in 
de hele wereld geruisloos ingevoerd als be
sparende maatregel. 

Tot het begin van de 20e eeuw had 
nagenoeg elke plaats in ons land zijn eigen 
tijd, omdat voor de tijdbepaling werd 
uitgegaan van de hoogste stand van de zon. 
Omdat de zon in het oosten opkomt en in 
het westen ondergaat werd de hoogste 
zonnestand in het oosten van ons land een 
kwartier eerder bereikt dan in het westen 
van het land. 

De komst van zaken als de spoorwegen 
en de telegraaf maakte invoering van een 
landelijke standaardtijd noodzakelijk. Van 
1909 tot 16 mei 1940 kende Nederland de 
"Amsterdamse tijd", die 20 minuten voor
liep op de West-Europese tijd (Greenwich 
Mean Time) en 40 minuten achter op de 
Midden-Europese Tijd. Dus 12:00 uur in 
Nederland was 11 :40 in Londen en 12:40 
in Berlijn. 



   Overgang naar de huidige Mid-
deneuropese Tijd vond plaats op 16 mei
1940.' op bevel van de Duitse bezetters
werd de klok toen een uur en 40 minuten
vooruitgezet. Die zomenijd duurde ook
gedurende de winters van 1941 en l 942.
Pas in november 1942 werd de klok weer

een uur teruggezet. In de j aren 1943-1945
gold alleen 's zomers de zomertijd, maar in
1946 werd deze voor een periode van ruim
dertigj aar geheel afgeschaft.

W or dt v erv ol gd

B r o n n e n

B o e k e n

AstroQomie, door Jac.G. Constant, uitgeverij Proost & Co. Tumhout, 1968
Limburgsevoorouders,door deLaHaye,Maastricht 1994 RegisKijk(tijdschrift),januari2005ipag. 42:"Tempels,sterrenenaliens."doorBerendH nnsen.Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving, oppervlaktekaart, Rijks Geologische
D ienst, uitgave 1988Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen, 1989, Uitgeverij                                                                             E i sm $

M aa st r ich t .

W eb si t e s

hp ://wwwl̂mmi n̂l/voorl/nader/zomertijdhtm
hp ://tij d.pagina.nl
http://wwŵphys.uu.nl./-vgen1/wettijd/wettijd.htm
http://webexhibits.org/calendars/year-historyhtml
hp://tijdvoorklokkennl http:i/ouMrorld.compuserve.corn/homepages/Jan_Nentjes/astro.htm#oEcnRisrELuXEJAARTELLiNC
http://www k̂ennislink.nl
http://wwŵveron.nl/afiVwoer den/art/doordetijdhtm
 hp ://wwwd̂e-zonnewijzerkringnl
 hp ://nl .wikipedia.org/wiki/Precessie
 http://nl .wi]<ipedia,org/wiki/Zandloper
 http://nl.wikipedia.org/viriki/Tijdlin_ bouwkunst
 http://wwwb̂nttanica.com/clockworks
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Overgang naar de huidige Mid
deneuropese Tijd vond plaats op 16 mei 
1940: op bevel van de Duitse bezetters 
werd de klok toen één uur en 40 minuten 
vooruitgezet. Die zomertijd duurde öok 
gedurende de winters van 1941 en 1942. 
Pas in november 1942 werd de klok weer 

Bronnen 

Boeken: 

één uur teruggezet. In de jaren 1943-1945 
gold alleen 's zomers de zomertijd, maar in 
1946 werd deze voor een periode van ruim 
dertig jaar geheel afgeschaft. 

Wordt vervolgd. 

Astronomie, door Jac.G. Constant, uitgeverij Proost & Co. Turnhout, 1968 
Limburgse voorouders, door Régis de La Haye, Maastricht 1994 
Kijk (tijdschrift),januari 2005, pag. 42: "Tempels, sterren en aliens."door Berend Harmsen. 
Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving, oppervlaktekaart, Rijks Geologische 
Dienst, uitgave 1988 
Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen, 1989, Uitgeverij Eisma, 
Maastricht. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlin _ bouwkunst 
http://www .brittanica.com/clockworks 
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H E T V E RZ O N K E N KA S T E E L V A N S O U R E T H

Dee l 1 : E E N B RA N D B R lE F ME T G EV O LG E N.

d o o r I n e S ch o U- Y !i e  

Vaakzat ikalPkleinkindbÏ mÏ nvader opschoot HÏ verteldedandeverhalen uitziinj eugd
Over de oor l og, over al l e en                   nteggej es beziensniaardigkeden van het do  en omstreken.
Zo Awam ook telRei is  eer "het verzonken 9asteel van Soureth", gelegen in icd'r  iertzsie
buschke" ter sp r ake.

   Oudeverhalen vertelden van een geheime
gang van de M olsberg r ichting Sour eth of
over de geheimen van de poel midden i n het
bosj e.

   Op zekere dag vertelde hij zel fs dat nu
werkel ij k door archeologen naar Het K asteel
g eg rav en w er d .

   H o e k w am d at z o ?

   Pas in l 965 k rij gt di t k leine onderzoek een
v er v olg .

   Dsui a ij het kloeke optreden van Drs. J.
Sprenger i s het verzon ken K asteel van Sou-
reth niet in vergetelheid geraak t.

   Niet al leen de inwoners van Simpelveld
maar ook heemkundigen ui t heel Zuid L i m-
bur g kenden deze v erhalen .

   Hij ishet die in 1965 de brandbrief op de
volgende pagina naar de Rij ksdienst van
Oudheidkundig Bodemonderzoek schrij ft .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   M aar slechtswei nigen wi sten hoe de vork
i n d e stee l z at .

   I n het j aarversl ag l 937 van de directeur
van het R ij k smuseum van Oudheden te
Leiden, staat op bladzij de 6:

   "I n denzef den ti id stelde D r . Br aat ook
een onderzoek in naar een vroeg-middel-
eeuwse burcht, waar van Walmuur engracht
nog ten dele in het ter r ein zichrbaar war en
bÏ de hoeve Soureth bj Simpelveld. "

   Ongeveer 36 j aar later, bij gelegenheid
van de opgraving van de sarcofaag van
Bocholtz (eind2003) ,weeteenvandeopgra-
vers, K laas Greving, ons te vertellen dat hij
in 1968 zij n eerste opgraving bij het ROB,
niet ver hier vandaan had uitgevoerd.....

W ordt ver volgd

M et d a n k a a n h et R O B te A m er sf oort

het Archeologisch Depot provincieLimburgteMaastricht
het Th er menmuseum te H eer len
en het Stadsarchi ef te H eerlen .
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HET VERZONKEN KASTEEL VAN SOURETH 

Deel 1: EEN BRANDBRIEF MET GEVOLGEN. 

door Ine Scholl-Vlieks 

Vaak zat ik als klein kind bij mijn vader op schoot. Hij vertelde dan de verhalen uit zijn jeugd. 
Over de oorlog, over alle weggetjes en bezienswaardigheden van het dorp en omstreken. 
Zo kwam ook telkens weer "het verzonken Kasteel van Soureth", gelegen in "d'r Wiertz sie 
buschke" ter sprake. 

Oude verhalen vertelden van een geheime 
gang van de Molsberg richting Soureth of 
over de geheimen van de poel midden in het 
bosje. 

Op zekere dag vertelde hij zelfs dat nu 
werkelijk door archeologen naar Het Kasteel 
gegraven werd. 

Hoe kwam dat zo? 

Niet alleen de inwoners van Simpelveld 
maar ook heemkundigen uit heel Zuid Lim
burg kenden deze verhalen. 

Maar slechts weinigen wisten hoe de vork 
in de steel zat. 

In het jaarverslag 1937 van de directeur 
van het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden, staat op bladzijde 6: 

"In denzelf den tijd stelde Dr. Braat ook 
een onderzoek in naar een vroeg-middel
eeuwse burcht, waarvan Walmuur en gracht 
nog ten dele in het terrein zichtbaar waren 
bij de hoeve Soureth bij Simpelveld. " 

Met dank aan: het ROB te Amersfoort 

Pas in 1965 krijgt dit kleine onderzoek een 
vervolg. 

Dankzij het kloeke optreden van Drs. J. 
Sprenger is het verzonken Kasteel van Sou
reth niet in vergetelheid geraakt. 

Hij is het die in 1965 de brandbrief op de 
volgende pagina naar de Rijksdienst van 
Oudheidkundig Bodemonderzoek schrijft. 

*********************** 

Ongeveer 36 jaar later, bij gelegenheid 
van de opgraving van de sarcofaag van 
Bocholtz ( eind 2003), weet een van de opgra
vers, Klaas Greving, ons te vertellen dat hij 
in 1968 zijn eerste opgraving bij het ROB, 
niet ver hier vandaan had uitgevoerd ..... 

Wordt vervolgd. 

het Archeologisch Depot provincie Limburg te Maastricht 
het Thermenmuseum te Heerlen 
en het Stadsarchief te Heerlen. 
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a ü l a g e n :

  1 s t . Ragi st r at i e!Pappor t
- * k a d a s t e r t a k e n i n g

  1 ops t e 1 + 6 s t , f ot  o s
                       ^ l eui de RÜk s d i an s t

Baaa st r i oh t 2J 5anu ad 1965

' v oor het @udhei dbu ndi g Bodemonder &oek

t . a , v . v an da Hee r P . C. Hou t t u i n

K 1 e 1 n e H i ia g 2

a a E R s P o o R T R 3!

Zee r  ea t a Hee r Hout t u l n i

                 BXer bÜ zand i k U mÜn r aDpor t bet r ef f ende de
wal burg te Haerl en,Di t obi ect l oopt zear gr oot gevaar ver l oran
te gaan omdat het val t 1n het tii t brai dingspl an ten behoeve van
i ndust r1a1a gebouwan.Di t i s eoals i k vernam op d8 P,P,D.reeds
door G,S,goedgekeurd,doch behoaft nog de goedkeruFng van Prov.
St at an v an L i mbu r g . C c c c t c c su 1 e s .
 I k heb van date wa1burg een b1ei ne studre gamaakt en vastga1egd
i n e en n a de r r a pp or t  
I k ben tot de conc1usi e Eeko ent dat deze wal burg mi sschi en we1
uni ek i s i n Neder1Fuid en dat hat al l eszi ns varanti oord i 6 di t
obj ect voor 10OF  t a beh ouden .
aet behoef t dan ook geen bet oog,dat di t ob5ect zo ssoedi e s ae
di ent bescharmd te staat enkel a rrrordan.Het op geen monwnenteniSÜst
an nzr gens wor dt er gewag van eemaakt i n da l i t eratuur .
Spoedai sende stappen bÜ de Yi ni stsr ,he t Prov.Bestnur van Li mburg
als ook bÜ de Gemeente Heer1eD zÜo dan ook noodsaba1ijk,want hat
gaat om een obj act van de eer st e                                r a n g ,

Gaar ne bevee l i k aen en ander t en za- r st e                                        i n u w a 3n d a c h t a an a n

het zou me zeer aaneenarm zÜn van̂ uwe bemoei i ngen ter zake oP de
h oogt e ge st e l d t e wor den .

Y e t v r i c!n de 1 i3ca g r oe t e n ,

O NTV A N G EN N   4/ 
[ Dr s . J .Spr eo&er )

2 6 JaH. l 36S

/b 5l 

k . n t w . :

Debrandbrief uit1965vanaie.Sprenger aanhetROB

5 8

B:ijlagèn: Maastricht 2} januari 1965 

• 

l st.Registràti~rapport 
+ kadastertekening 

l opstel + 6 st .fot .os 
· Aan de Rijksdienst 

• voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

t.a.v.van de Heer P.C.Houttuin 

Kleine Há:ag 2 

A M E R S .F O O R T · 

Zeer geachte Heer Houttuin, 

Hierbij zend ik U mijn rapport betreffende de 
walburg te Heerlen.Dit object loopt zeer groot gevaar verloren 
te gaan omdat het valt in het uitbreidingsplan ten behoeve van 
industriele gebouwen.Dît is zoals ik vernani o-p de P.P.D.reeds 
door G.S.goedgekeurd,doch behoeft nog de goedkeuring van Prov. 
Staten van Limburg.Ca,veant consules. 
·Ik heb va.o. deze walburg een kleine studie gemaakt en vastgelegd 
in een nader rapport. 
Ik ben tot de conclusie gekoman,dat deze walburg misschien wel 
uniek is in Nederland en dat het alleszins verantwoord is dit 
object voor 10~ te behouden. 

.. î 
Het behoeft dan ook geen betoog,dat dit object zo spoedig mogelijk 
dient beschermd te worden.Het staat op geen enkele monumenteni!i:ijst 
en nergens wordt er gewag van gemaakt in de literatuur. 
Spoedeisende stappen b:ij de Minister,het Prov.Bestuur van Limburg 
alsook bij de Gemeente Heerlen zijn dan ook noodzakel:ijk,want het 
gaat om een object van de eerste rang. 

··-·""' 

Gaarne beveel ik een en ander ten zeerste in uw aandacht aan an 
het zou me zeer aangenaam zijn van . uwe bemoeiingen ter zake op de 
hoogte ges.teld te worden. 

ONTVANGEN K~ 

Jf' 2 6 JAN. 1965 

heantw.: 

Met vriendel ijke groeten, 

1'/H~~ 
l 1---

(Drs. J .Sprenger) 

De brandbrief uit 1965 van drs. Sprenger aan het ROB . 
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Opstel en foto's al s bij lage bij de Brandbrief van Drs. J. Sprenger uit 1965

Een middeleeuwse walburg op Heerlens grondgebied.

 Ten noord-westen van de moderne verkeersweg, die het dorp Simpelveld verbindt met
 Spekholzerheide en nog voor het gehucht Beitel de gemeentegrens vom t tussen de gemeenten
 Simpelveld en Heerlen, ontplooit zich voor de bezoeker van deze streek een weids golvend
 landschap bestaande ui t akkers en weiden .

 VencheidenehonderdenmetersvoordeoudeHerenhoeveSourethdoorsnijdtdeverkeersweghier
 eenvrij diepdal. Middenopdehellinggekomenontwaartmen,komendevanaf Simpelveld,links
 in de verte tegen het zacht glooiende weidelandschap eenzaam en verlaten vrij hoog opgaand
 geboomte, dat zich voordoet als een klein lang gerekt bosperceel .

 469,70 A, is eigendom van Mevrouw Ant.Francisca Elise Schroeder, echtgenote van de Neer
 Ditbosperceel metomringendeweidej kadastraal bekendGemeenteHeerlen,sectieF3582,groot

A ntonius W i lhelmus M aria L ini horst, fabrikant te Twel lo.
Dit perceel is slechtstevoet bereikbaar door een smal zij wegjelangsdeeersteaande linkerkant
vandeverkeerswegge1egenboerenhoeve,kadastraal bekendsectieF4197,eenpaarhonderdmeta
v o 6r de H er en h o ev e Sou r eth .
Gaatmen dit smallezij wegjeafdankomt !̂   
m en l angs tw ee oude 18e eeuw se sch i l -
derachtiggelegen boerenwoninkj esin een  ̂̂ , ..
zeer smal scherp ui tgesneden mini atuur
beek dal , dat z i ch in de v or m v an een
ol i f anstslur f w estw aart s k ron kel t door de
 w e i d e .

beekje,datziJnoorsprongvindtineen   Inditminiatuurdalstroomteenzeerklein
hoger oostwaartsgelegen natuuriij kebron
en vormt w estwaar ts de natuu rl ij ke
perceel scheiding v an de w eide secti e F
3 5 8 2

I nnoord-westel ij ken chting gaande door
de weiden ligt dan bet bewuste bosperceel
Al aanstonds bemerkt men, dat zich hier iets merkwaardigs voordoet. Het viJ hoog opgaand
geboomte blijkt te groeien op een drie avier meter hoge aarden wal en bestaat uit veMrilderde

                                              beuken, denatuur lij kebegroeiingvan dezewal.
                            'r j i Ix r H iJ strek t v ch uit over een breedte van verschei

                                             dene tiental len meters in nchting oost-west en
                                             kan daar nooit door de natuur, hetziJ door
                                             opstuwing of opstuiving, zij n gevormd Hij is
                                             zeer zeker door mensenhand aangelegd, want
                                             achter dezeaardenwal ligteenvriJ diepegracht,
                                             die soms een breedte heeft van 4 meter en met
                                             r egenw ater i s gev ul d .
                                             D eze gracht zet z ich zowel in het oosten als in
                                             het westen naar het noorden voort doch i s door
                                             natuur liJkeoorzakendichtgeslibd Evenwel ishiJ
                                             met de wal toch nog duidelij k in het teirein
                                             h e r k en b aar

                                             .... schi lderachi ig gelegen boerenwoninRj es ....

                                 /

                  D e p oet
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Opstel en foto's als bijlage bij de Brandbrief van Drs. J. Sprenger uit 1965. 

Een middeleeuwse walburg op Heerlens grondgebied. 

Ten noord-westen van de moderne verkeersweg, die het dorp Simpelveld verbindt met 
Spekholzerheide en nog voor het gehucht Beitel de gemeentegrens vormt tussen de gemeenten 
Simpelveld en Heerlen, ontplooit zich voor de bezoeker van deze streek een weids golvend 
landschap bestaande uit akkers en weiden. 
Verscheidene honderden meters voor de oude Herenhoeve Soureth doorsnijdt de verkeersweg hier 
een vrij diep dal. Midden op de helling gekomen ontwaart men, komende vanaf Simpelveld, links 
in de verte tegen het zacht glooiende weidelandschap eenzaam en verlaten vrij hoog opgaand 
geboomte, dat zich voordoet als een klein lang gerekt bosperceel. 
Dit bosperceel met omringende weide; kadastraal bekend Gemeente Heerlen, sectie F 3 582, groot 
469,70 A, is eigendom van Mevrouw Ant.Francisca Elise Schroeder, echtgenote van de Heer 
Antonius Wilhelmus Maria Linthorst, fabrikant te Twello. 
Dit perceel is slechts te voet bereikbaar door een smal zijwegje langs de eerste aan de linkerkant 
van de verkeersweg gelegen boerenhoeve, kadastraal bekend sectie F 4197, een paar honderd meter 
vóór de Herenhoeve Soureth. 
Gaat men dit smalle zij wegje af dan komt ',' 
men langs twee oude 18e eeuwse schil
derachtig gelegen boerenwoninkjes in een 
zeer smal scherp uitgesneden miniatuur 
beekdal, dat zich in de vorm van een 
olifanstslurf westwaarts kronkelt door de 
weide. 
In dit miniatuurdal stroomt een zeer klein 
beekje, dat zijn oorsprong vindt in een 
hoger oostwaarts gelegen natuurlijke bron 
en vormt westwaarts de natuurlijke 
perceelscheiding van de weide sectie F 
3582. 
In noord-westelijke richting gaande door 
de weiden ligt dan het bewuste bosperceel. 

• ..• schilderachtig gelegen boerenwoninkjes .... 

Al aanstonds bemerkt men, dat zich hier iets merkwaardigs voordoet. Het vrij hoog opgaand 
geboomte blijkt te groeien op een drie à vier meter hoge aarden wal en bestaat uit verwilderde 

De poel 

beuken, de natuurlijke begroeiing van deze wal. 
Hij strekt zich uit over een breedte van verschei 
dene tientallen meters in richting oost-west en 
kan daar nooit door de natuur, hetzij door 

' opstuwing of opstuiving, zijn gevormd. Hij is 
· zeer zeker door mensenhand aangelegd, want 

1J.f,j1r..MN.~ achter deze aarden wal ligt een vrij diepe gracht, 
die soms een breedte heeft van 4 meter en met 
regenwater is gevuld. 
Deze gracht zet zich zowel in het oosten als in 
het westen naar het noorden voort doch is door 
natuurlijke oorz.aken dichtgeslibd. Evenwel is hij 
met de wal toch nog duidelijk in het terrein 
herkenbaar. 
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                                            Wal en gracht omsluiteneenweideindevorm
                                            van een vierkant met een doorsnede van naar

                           : i ;;Y      i   schattingweleen80talmetersenzijndegoed                     r.  bewaarde overblij fselen van een walburg en
                                            wel van dat onderdeel van een walburg, dat
                                            m en cu r t i s n o em t .
                                            Die wal moet gepal issadeerd zij n geweest,
                                            immers in het fundament van die wal ont-
                                            breekt, zoal sblij ktuit eennatuur lij keafbrok-
                                            kel ing ieder spoor van natuur steen.
                                            In de curtis moet zich de casa de dominica,
                                            woningvandeHeer hebbenbevondenmet de
                                            bij gebouwen. De sporen hiervan zitten nog
                                            beslistindebodemenal leeneenbodemonder-

zoek kan ons vertellen hoe groot deze gebouwen waren en welke vorm deze vertoonden in het
grondplan, hun ouderdom enz.
Debij deze curtisbehorendeweide c.q. akkergrondwasevenals de curtis bev;iligd door eenpalissadewal met gracht en bovendien nauwkeurig afgepaald door bomen, geplaatst op de
hoekpunten. Oostwaarts immers langs de perceelscheiding lag eveneens een palissadewal metgracht, waarvan de sporen nog duidelijk waameembaar zijn. Deze wal metgrachts1ootinhet
zuidenaanbijhethierbovengenoemdebeekje, datzoalsreedsgezegdnunogdeperceelscheiding
vormt, geaccentueerddoor enJi j knotwilgen.
De oorspronkelijke toegang tot de walburg
moet gelegen hebben in de zuidoostelijke
hoek dus daar waar de gemeentegrens tussen

        Zuidziide van ae om#alling in l 965

Heerlen en Simpelveld zich bevindt. Ter
plaatse bevinden zich immers enkele aarden
wallen, die deze toegang beveiligden.
Dezetoegangwasbereikbaar langs een smal
voetpad,opdekadastertekeninggenaamdhet
Poelvoetpad, vanaf de hoger genoemde
v erk eer sw eg .
Wat de en de verdere lotgevallen oorsprong
betreft van deze walburg, door wie hij werd
gesticht en weUie bewoners daar geleefd
gewoond en gewerkt hebben kan niemandvertellen. Er is ook geen enkele geschreven document, dat ons hierover inlicht.Dewalburgisinelkgevalveelouderdan1281,hetjaarwaarindekortindenabijheidgelegenherenhoeve Soureth in handen was van Tilman van Soroth, een hoeve die de onmiddellijke
opvolger Zijn van onze waXburg. geweestkanHet is zelfs niet uitgesloten, dat hij gezien zijn primitieve aanlag en constructie G?alissadewal)ouderisdandefeodaleperiodetemeeromdathij vergelijkbaaris met de Frankische walburgen
o.m. Werdena.Ruhr en bij HamminwestDuitsland(zie: Car1 Schuchhardt, dieBurg im bij
Wandel der Weltgeschichte,Potsdam/1931,s.182).

                                                Ooslzij de van de omn,alling in 1965

      inhetMaaslanden sschien danisdezewalburgsedertdeRomeinsekolonisatie    e e
alszodanig uniek in Nedei lDaardeoverbl seenevl hezg  1l gnogl egd J]bedko1b   M;]lp1relet1nl e lshetwbo kee
m erk w aardi g,
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Zuidzijde van de omwalling in 1965 

Wal en gracht omsluiten een weide in de vorm 
van een vierkant met een doorsnede van naar 
schatting wel een 80 tal meters en zijn de goed 
bewaarde overblijfselen van een walburg en 
wel van dat onderdeel van een walburg, dat 
men curtis noemt. 
Die wal moet gepalissadeerd zijn geweest, 
immers in het fundament van die wal ont
breekt, zoals blijkt uit een natuurlijke afbrok
keling ieder spoor van natuursteen. 
In de curtis moet zich de casa dominica, de 
woning van de Heer hebben bevonden met de 
bijgebouwen. De sporen hiervan zitten nog 
beslist in de bodem en alleen een bodemonder

zoek kan ons vertellen hoe groot deze gebouwen waren en welke vorm deze vertoonden in het 
grondplan, hun ouderdom enz. 
De bij deze curtis behorende weide c.q. akkergrond was evenals de curtis beveiligd door een 
palissadewal met gracht en bovendien nauwkeurig afgepaald door bomen, geplaatst op de 
hoekpunten. Oostwaarts immers langs de perceelscheiding lag eveneens een palissadewal met 
gracht, waarvan de sporen nog duidelijk waarneembaar zijn. Deze wal met gracht sloot in het 
zuiden aan bij het hierboven genoemde beekje, dat zoals reeds gezegd nu nog de perceelscheiding 
vormt, geaccentueerd door en rij knotwilgen. 
De oorspronkelijke toegang tot de walburg 
moet gelegen hebben in de zuidoostelijke 
hoek dus daar waar de gemeentegrens tussen 
Heerlen en Simpelveld zich bevindt. Ter 
plaatse bevinden zich immers enkele aarden 
wallen, die deze toegang beveiligden. 
Deze toegang was bereikbaar langs een smal 
voetpad, op de kadastertekening genaamd het 
Poelvoetpad, vanaf de hoger genoemde 
verkeersweg. 
Wat de oorsprong en de verdere lotgevallen 
betreft van deze walburg, dÖor wie hij werd 
gesticht en welke bewoners daar geleefd 
gewoond en gewerkt hebben kan niemand 

Oostzijde van de omwalling in 1965 

vertellen. Er is ook geen enkele geschreven document, dat ons hierover inlicht. 
De walburg is in elk geval veel ouder dan 1281, het jaar waarin de kort in de nabijheid gelegen 
herenhoeve Soureth in handen was van Tilman van Soroth, een hoeve die de onmiddellijke 
opvolger geweest kan zijn van onze walburg. 
Het is zelfs niet uitgesloten, dat hij gezien zijn primitieve aanlag en constructie (palissadewal) 
ouder is dan de feodale periode temeer omdat hij vergelijkbaar is met de Frankische walburgen 
o.m. bij Werden a.Ruhr en bij Hamm in west Duitsland (zie: Carl Schuchhardt, die Burg im 
Wandel der Weltgeschichte, Potsdam/1931, s.182). 
Zou dit inderdaad het geval zijn dan is deze walburg sedert de Romeinse kolonisatie het enige 
overgebleven voorbeeld van een vroegmiddeleeuws landbouwbedrijf in het Maasland en misschien 
als zodanig uniek in Nederland. 
Daar de overblijfselen van deze walburg nog zo goed herkenbaar zijn in het terrein is het wel zeer 
merkwaardig, dat deze in het geheel niet vermeld zijn door P.J.M. Peters in zijn bekend boekje 
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L WandelingeninenomHeerlenmet geschiedkundigeaantekeningen,Heerlen(1920),nochin
deelVvanDeNederlandsMonumentenvanGeschiedenisenKunst,DeProvincieLimburg,derde
stuk: Zuid-Limburg, 's Gravenhage 1962.
Wellichtishetdaaromnietverwonderlijk2 datmenmetditinteressanteobjectgeenrekeningheeft
gehoudeninhetuitbreidingsplanvandegemeenteHeerlen.Dewalburgligtn.l. ineengebied,dat
bestem d i s v oor indust ri eten ein/

betekentinhetlandschap,gedoemdzouzijnteverdPrijnen. Het zou ten zeerste te betreuren zijn indien deze wz burg, die tevens een schilderachtige noot
M aastri cht 22 j anuar i l 965
handtekening Drs. J. Sprenger
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DekadasterkaartdieSprenger ii r l 965gebruiRtR

6 1

"Wandelingen in en om Heerlen met geschiedkundige aantekeningen, Heerlen (1920), noch in 
deel V van De Nederlands Monumenten van Geschiedenis en Kunst, De Provincie Limburg, derde 
stuk: Zuid-Limburg, 's Gravenhage 1962. 
Wellicht is het daarom niet verwonderlijk, dat men met dit interessante object geen rekening heeft 
gehouden in het uitbreidingsplan van de gemeente Heerlen. De wal burg ligt n.l. in een gebied, dat 
bestemd is voor industrieterrein/ 
Het zou ten zeerste te betreuren zijn indien deze walburg, die tevens een schilderachtige noot 
betekent in het landschap, gedoemd zou zijn te verdwijnen. 

Maastricht 22 januari 1965 
handtekening Drs. J. Sprenger. 

De kadasterkaart die Sprenger in 1965 gebruikte. 
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JANWlLLEM KEVERS ENZlJN CLEERBOECK
d o o t H u u b F r a n ssen

Niet eens zo heel lang geleden, ik denk eenjaar of viJ;  am in een gesprek met Leo 9ohlzaligeraan de ordeeen eYentuele hePdrukvan hetboekje c(VanSempleveitotSimpelveld".IRvoelde daarweinigvooromdathetboeR dangrondigzoumoeten ivorden herzien. Alleen alde
kean eloH91a nda9emri  ee:d9 8k$outennzV e d9nme eta:nidaCh:noorBocholtznood:bkeEJ;l  opgespooPd en
EH afgezien daarvan, ik was me bsvust van zaken die te ii)einig aandacht hadden gekregen,zoa1sdegroteverschillenin hetboerenwerktussenvroegerennu  in dearbeidsomstandighedentoen en nu, deveranderingeR in deindustriena l900en nogalwalmeer.AllezendvielmeooR
op dat er wel weinig aandacht ieas besteed aan de waarin regio 1 e n,oonden  aan deveranderingen door deBrabanfse invloedna l288, aan desituatiein ons deaangrenzendeen
omringendedoJpen, bÏ voorbeeldinhetnuDuiSegebiedBovendienzoueen herdrukop d kettesmoeten wordenaangeleverd,zodatdeheletekstmoestworden gescand Daarzagiknogaltegenop. InhetlaaSte gelukkigdoorhtilpvan deheerPietJaRssenvoorzieih IkbenhemenzÏnsecondanten daarvoorveeliZankverschuEdigd Lezendenzoekendinvroegerecopieën uithetRAL RwamiRweerJan Willem9eversenzÏn Cleerboeck
teg e n .

C l eer b oek
In LvO nr. 2665 wordt een bundei papieren
bewaard,het is of die onmogelijk te zeggen
bundel nogvolledigis,zewerdenineenmap
geborgen samen met een in perkament ge-
bondenaantal papierendiegetiteldzijnBulla
Aurea.NuzijndeBullaAureaendegenoem-
de bundel papieren samengebonden in de
oude band Ik denk dat de bundel wel nog
volledig is, gezien de overloop van een
document naar het volgende of naar blad de
volgende bladzijde, gezien een aäntal lege
bladenenbladzijden,engeziendech3onolo-

aanhetRAL.Wieweetliggennogdergelijke
bunde1s oude papieren hier of daar op een
zolder of in een vergeten kast.

De perkamenten band oogde oud, maar zal
niet ouder zij n dan de 18eeeuw,want opeen
stukpapierdatgeplaktistegendebiiinenkant
achter in deperkamentenbandstaatgeschre-
ven: "l 779 den l 6 mei is te Eupen geboren
deHeerRenerusDaelen,pastoor teBocholtz,
zoon van wÏ len Lambertus en van wij len
MariaAgnesBruck (Bruch?) . est Scriptum

gie van de gedateerde doci enten, van 17
oktober1618 van heteerste documenttot26
april 1786 van het laatste. Als een nieuw
docwnent eennieuwbladbegint, kaner op
natuur l ij k twij fel ontstaan .
De bundel bevat nu 39 ongenummerde
bladen,dus78 inclusief detitel- bladzijden,
bladzijde. Daarvan zijner zevenonbeschre-
ven; dat waren er maar in 1845 en negen,
1847 zijn p. 2 en p. 78 inBocholtzvolge-
schrevenmet aantekeningenover eencorres-
pondentie. Erzijn21 copieënenverslagente
onder scheiden .
Deheleverzamelingisdoorhetgemeentebe-
stuur van dat de bundel van de Simpelveld
gemeenteBocholtzkreeg,in1921 afgestaan

l 8 5 2 .
DieHer R. Daelenheef t inhetj aer l 8l 8op
Paeschdag te Eupen zÏ n eerste H . Misse

,  

a a n . . .

Daenenzal dus kon tevorentot priestei zijn
gewijd en kan dus niet in 1817 pastoor te
Bocholtz zijn geworden zoals op allerlei
plaatsente 1ezenis. Na de doodvanpastoor
Dautzenberg op 24 oktober 1817 is Frans
MichaelNoldentotadministratorbenoemd.
Aldus MSg. 16, l 894, nr. 20, 30 october
1894, p. 79, waar overigens staat ook dat
Daenen geboren is te Eupen in april l 818.
A.J.FlamentbedoeltwaarschijJi ijkdathij in
april 1818 tot pastoor is benoemd.
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JAN WILLEM KEVERS EN ZIJN CLEERBOECK 

door Huub Franssen 

Niet eens zo heel lang geleden, ik denk een jaar of vijf, kwam in een gesprek met Leo Kohl 
zaliger aan de orde een eventuele herdruk van het boekje "Van Semplevei tot Simpelveld". Ik 
voelde daar weinig voor omdat het boek dan grondig zou moeten worden herzien. Alleen al de 
herindeling van de gemeente in 1982 zou een veel grotere aandacht voor Bocholtz noodzakelijk 
maken; ook tal van schrijf- en drukfouten zouden moeten worden opgespoord en verbeterd. 
En afgezien daarvan, ik was me bewust van zaken die te weinig aandacht hadden gekregen, 
zoals de grote verschillen in het boerenwerk tussen vroeger en nu, in de arbeidsomstandigheden 
toen en nu, de veranderingen in de industrie na 1900 en nogal wat meer. Al lezend viel me ook 
op dat er wel weinig aandacht was besteed aan de regio waarin we woonden, aan de 
veranderingen door de Brabantse invloed na 1288, aan de situatie in de aangrenzende en ons 
omringende dorpen, bij voorbeeld in het nu Duitse gebied. 
Bovendien zou een herdruk op diskettes moeten worden aangeleverd, zodat de hele tekst moest 
worden gescand. Daar zag ik nogal tegenop. In het laatste is gelukkig door hulp van de heer 
Piet Janssen voorzien. Ik ben hem en zijn secondanten daarvoor veel dank verschuldigd. Lezend 
en wekend in vroegere copieën uit het RAL kwam ik weer Jan Willem Kevers en zijn Cleerboeck 
tegen. 

Cleerboek 
In LvO nr. 2665 wordt een bundel papieren 
bewaard, het is onmogelijk te zeggen of die 
bundel nog volledig is, ze werden in een map 
geborgen samen met een in perkament ge
bonden aantal papieren die getiteld zijn Bulla 
Aurea. Nu zijn de BullaAurea en de genoem
de bundel papieren samengebonden in de 
oude band. Ik denk dat de bundel wel nog 
volledig is, gezien de overloop van een 
document naar het volgende blad of naar de 
volgende bladzijde, gezien een aantal lege 
bladen en bladzijden, en gezien de chronolo
gie van de gedateerde documenten, van 17 
oktober 1618 van het eerste document tot 26 
april 1786 van het laatste. Als een nieuw 
document op een nieuw blad begint, kan er 
natuurlijk twijfel ontstaan. 
De bundel bevat nu 39 ongenummerde 
bladen, dus 78 bladzijden, inclusief de titel
bladzijde. Daarvan zijn er zeven onbeschre
ven; dat waren er negen, maar in 1845 en 
184 7 zijn p. 2 en p. 78 in Bocholtz volge
schreven met aantekeningen over een corres
pondentie. Er zijn 21 copieën en verslagen te 
onderscheiden. 
De hele verzameling is door het gemeentebe
stuur van Simpelveld dat de bundel van de 
gemeente Bocholtz kreeg, in 1921 afgestaan 
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aan het RAL. Wie weet liggen nog dergelijke 
bundels oude papieren hier of daar op een 
zolder of in een vergeten kast. 

De perkamenten band oogde oud, maar zal 
niet ouder zijn dan de 18e eeuw, want op een 
stuk papier dat geplakt is tegen de binnenkant 
achter in de perkamenten band staat geschre
ven: "1779 den 16 mei is te Eupen geboren 
de Heer Renerus Daelen, pastoor te Bocholtz, 
zoon van wijlen Lambertus en van wijlen 
Maria Agnes Bruck (Bruch?). Scriptum est 
1852. 
Die Her R. Daelen heeft in het jaer 1818 op 
Paeschdag te Eupen zijn eerste H Misse 
aan ... " 
Daenen zal dus kort tevoren tot priester zijn 
gewijd en kan dus niet in 1817 pastoor te 
Bocholtz zijn geworden zoals op allerlei 
plaatsen te lezen is. Na de dood van pastoor 
Dautzenberg op 24 oktober 1817 is Frans 
Michael Nolden tot administrator benoemd. 
Aldus Msg. 16, 1894, nr. 20, 30 october 
1894, p. 79, waar overigens ook staat dat 
Daenen geboren is te Eupen in april 1818. 
A.J. Flament bedoelt waarschijnlijk dat hij in 
april 1818 tot pastoor is benoemd. 



W at i s een cl eer b oek ?

 J.M. van de Venne geeft in zij n niet genoeg
te waarderen inleiding op de inventar is van
LvO het antw oord: een boek w aar in verk la-
ringen wordenafgelegdomtrent decostumen
(gewoonteq gebruiken) van een gerecht, b.v.
een schepenbank. Zo'n verklaring heet
cleer nis. (V enne, typoscript p. 132, internet^
inl . 2, p. 22) .

De secretari s van de Schepenbank van Sim-
pelveld JohanWillemKeversbegonmetzij n
cleerboek op 27 febr uar i l 67 l m et een
titelblad waarop hij de copievan de Gouden
Bul aan kondi gt, ver leend aan de bewoners
van Brabant, Limburg, het markgraafschap
A ntwerpen, de L anden van Overmaa s en

belangstell ingvoor toenmoderneideeën.Hij
was een van de belangrij ke k eizers van de
middeleeuwen, vooral Praagprofi teerdevan
zij n kenni sen daadkracht.Hij maaktede stad
tot nieuwe hoofdstad van het D ui tse keizer-
rij k en wat er in Praag aan moois te zien is,
i s voor een heel groot gedeel te aan hem te
danken (universiteit, her stel en ni euwbouw
van de burcht, de Sint-V ituskathedraal2 de
K arel sbr ug) .

K erpen door keizer K arel I V in 1349 en
bekrachtigd en uitgebreid in 1424, 1512 en
l 530 door de keizers Sigismund, M aximi l i -
aan en K ar e l V .

W at i s een G ou d en B u l ?
Een proclamatie werd gouden bul genoemd
naar het met bladgoud versierde zegel (vol-
gens sommigen naar de gouden doos waar in
het zegel bewaard werd) . De bekendste
gouden bul van K arl IV i s de bul van 1356
met al lerlei regel  gen voor het bestuur van
het keizeni j k o.a.over dekoningskeuze, een
soort grondwet voor het Duitse r ij k .

Wenceslaus(Wenzel) ,ook een zoon van Jan
deBlinde. Ook zijnzonenWenzel enSigis-
mund werden koning en keizer .
NaeenuitstekendeopvoedingaanhetFranse
hof inParij sishij bekendgewordenomzijn
culturelebelangste1lingentalenkennisenzijn

behorende gebieden uitvaardigde2 was de
kleinzoon van keizer Hendrik Vn, graaf van
Luxemburg en Duitse koning en keizer van
l 308 tot 1312 en werd in 1316 geboren als
zoon van de Luxembur gse graaf Jan de
BlindeenElisabethvanBohemen,deerfprin-
ses van Bohemen. Zij n eigenl ij ke naam was
Wenceslausmaar toenhij koningvanDuits-
landwerd, wildehij Karel genoemd worden
ter herinneringaan Karel deGrote.Hij werd
in 1346 graaf van Luxemburg, koning van
Bohemen, M orav ië en Si lezië en van het
Heilige Roomse ( = Romeinse) Rij k vsui de
Duitse natie. Tot Rooms koning gekozen
werdhij in 1346in een soort revolutietegen
deheersendekoning-keizer Lodewij k IV de
Beier, gekroond in A ken in l 349, tot keizer
werdhij gek roond in 1355 in Rome.Luxem-
burg stond hij in l 3S2 af aan zij n halfbroer

W i e w a s K a r el I V ?
Keizer Karel IV , die de gouden bul voor
Brabant, Limburg Antwerpen en de daarbij

W at houdt de Brabantse gouden bui in?
D e keizer verbiedt in de vor m van een E eu-
wigEdictaanallemachthebbersengerechten
van het Duitse rij k om enigerechtspraak uit
teoefenen over de inwonersvan degenoem-
de gebieden, behalve in geval van manifeste
rechtsweigering. Alle processen waarbij
inwoners van Brabant of Limburg hetzij als
eisersof verweerdersmochtenzij nbetrokken
zullen uitsluitend ter beoordeling of beslis-
sing staan van door de hertog van Brabant
benoemde rechters en gerechten. Dit ver-
gaand priv i lege heeft ni et al leen aan de
gerechten van Brabant maar ook aan di e van
Limburg en Overmaas een geheel onafhank-
elij ke positie verleend. (Rechtsbronnen
x x v n )

door het Kammergericht van deReichsstände
dienen te gebeuren. De effectievemachtsuit-
oefening van de keizer en van deze recht-
banken was evenwel ui tgehold door de
"pr ivilegiadenonevocandoetdenonappel-
lando" dievelekeizersen/of Roomskoning-
en aan hun leenmannen hadden verleend.

Hoe schrij f ik, M. Boone p.16: Het oude
hertogdom Brabant ressorteerde onder het

spraak door het keizerlij ke Hofgericht, later
DuitseRij k, in theoJi ezou deoppersterecht-
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Wat is een cleerboek? 
J.M. van de Venne geeft in zijn niet genoeg 
te waarderen inleiding op de inventaris van 
LvO het antwoord: een boek waarin verkla
ringen worden afgelegd omtrent de costumen 
(gewoonten, gebruiken) van een gerecht, b.v. 
een schepenbank. Zo'n verklaring heet 
cleernis. (Venne, typoscript p. 132, internet: 
inl. 2, p. 22). 

De secretaris van de Schepenbank van Sim
pelveld Johan Willem Kevers begon met zijn 
cleerboek op 27 februari 1671 met een 
titelblad waarop hij de copie van de Gouden 
Bul aankondigt, verleend aan de bewoners 
van Brabant, Limburg, het markgraafschap 
Antwerpen, de Landen van Overmaas en 
Kerpen door keizer Karel IV in 1349 en 
bekrachtigd en uitgebreid in 1424, 1512 en 
1530 door de keizers Sigismund, Maximili
aan en Karel V. 

Wie was Karel IV? 
Keizer Karel IV, die de gouden bul voor 
Brabant, Limburg Antwerpen en de daarbij 
behorende gebieden uitvaardigde, was de 
kleinzoon van keizer Hendrik VII, graaf van 
Luxemburg en Duitse koning en keizer van 
1308 tot 1312 en werd in 1316 geboren als 
zoon van de Luxemburgse graaf Jan de 
Blinde en Elisabeth van Bohemen, de erfprin
ses van Bohemen. Zijn eigenlijke naam was 
Wenceslaus maar toen hij koning van Duits
land werd, wilde hij Karel genoemd worden 
ter herinnering aan Karel de Grote. Hij werd 
in 1346 graaf van Luxemburg, koning van 
Bohemen, Moravië en Silezië en van het 
Heilige Roomse ( = Romeinse) Rijk van de 
Duitse natie. Tot Rooms koning gekozen 
werd hij in 1346 in een soort revolutie tegen 
de heersende koning-keizer Lodewijk IV de 
Beier, gekroond in Aken in 1349, tot keizer 
werd hij gekroond in 1355 in Rome. Luxem
burg stond hij in 1352 af aan zijn halfbroer 
Wenceslaus (Wenzel), ook een zoon van Jan 
de Blinde. Ook zijn zonen Wenzel en Sigis
mund werden koning en keizer. 
Na een uitstekende opvoeding aan het Franse 
hof in Parijs is hij bekend geworden om zijn 
culturele belangstelling en talenkennis en zijn 
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belangstelling voor toen moderne ideeën. Hij 
was een van de belangrijke keizers van de 
middeleeuwen, vooral Praag profiteerde van 
zijn kennis en daadkracht. Hij maakte de stad 
tot nieuwe hoofdstad van het Duitse keizer
rijk en wat er in Praag aan moois te zien is, 
is voor een heel groot gedeelte aan hem te 
danken (universiteit, herstel en nieuwbouw 
van de burcht, de Sint-Vituskathedraal, de 
Karelsbrug). 

Wat is een Gouden Bul? 
Een proclamatie werd gouden bul genoemd 
naar het met bladgoud versierde zegel (vol
gens sommigen naar de gouden doos waarin 
het zegel bewaard werd). De bekendste 
gouden bul van Karl IV is de bul van 1356 
met allerlei regelingen voor het bestuur van 
het keizerrijk o.a. over de koningskeuze, een 
soort grondwet voor het Duitse rijk. 

Wat houdt de Brabantse gouden bul in? 
De keizer verbiedt in de vorm van een Eeu
wig Edict aan alle machthebbers en gerechten 
van het Duitse rijk om enige rechtspraak uit 
te oefenen over de inwoners van de genoem
de gebieden, behalve in geval van manifeste 
rechtsweigering. Alle processen waarbij 
inwoners van Brabant of Limburg hetzij als 
eisers of verweerders mochten zijn betrokken 
zullen uitsluitend ter beoordeling of beslis-. 
sing staan van door de hertog van Brabant 
benoemde rechters en gerechten. Dit ver
gaand privilege heeft niet alleen aan de 
gerechten van Brabant maar ook aan die van 
Limburg en Overmaas een geheel onafhank
elijke positie verleend . (Rechtsbronnen 
XXVII) 

Hoe schrijf ik, M. Boone p.16: Het oude 
· hertogdom Brabant ressorteerde onder het 
Duitse Rijk, in theorie zou de opperste recht
spraak door het keizerlijke Hofgericht, later 
door het Kammergericht van de Reichsstände 
dienen te gebeuren. De effectieve machtsuit
oefening van de keizer en van deze recht
banken was evenwel uitgehold door de 
"privilegia de non evocando et de non appel
lando" die vele keizers en/of Rooms koning
en aan hun leenmannen hadden verleend. 
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Titelbladzjjde van Kevers 'Cllerboeck 

Openingsbladzijde van de Gouden Bul 
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IJ lijdt /ncomfte te 6r{'U'INTm l,y .u~ OJJickrm "'"n Br,1/,,mdt. 11 i 
do &ctcocamer codcand,c:rc,SooccR: ebt ) 111. 41f'H11#,6 d, #IW "'"'f.d, fo.l#. 
wy da.lto acngbditn, -bcgbeetcwk-cb.r ~/# "11• J11h _na -.Jn, '*'J!i•.'~ 
de yoorfcb.rcvca Blijde lncampftc: oadcr· 11#111 tf r.%Nl/fo"b• p,r lMUISÛU"' 
houden ende Rhcobfer,ccrt wordc.cndc •• J. ~ 'Fra,,t.rn. 1· Manij Jjl&o 

QQS cc vollaa: "'"bccrou.wendc uwer wlJf
bcydt, gbemlu~btydr ende upcricnàc 
a Rhccommin:cen ende gbcordone.ean 
bcDbc.o, Qmmfucrto cndo ordo1111Clftt1 
midudofco, dacahyeaft,ca,lnooul 
001&ndi:r,eode afuémp......i, Batgbc
na.ccil:cran coda Sdacptatn onfcr Stade 
vao Antwerpen, ende daernacr1'andc 
Ofticiccm, co.cl.c: Wc.tboudsrca nndo 
Srcdcn cad.a ISD&lccc tea plnten lande 
pcCcr~, wafu4c ,a6dco qu.anilre van 
Antwupcn lwlren bchoortijçlton· t"edc 
de YontldircvCfl Blijde (nCQmpft:c _ Cao 
vccrc ia hçn es, ende dd:otm beo aca· 

. ra.~::!:~t=~c:hl:Ci~~ 
ghcau::odancen:, cndc:dau Yaa dç;yoor.; 
oounpdc Statten. .a, ofic ctni6c::aric 

.QVcrfcadca,des c:c dooac mcr dîdlè( •=·' 
dccfi:., sbc,,u w1 a ~oleomco macbr 
aultod'"fl, code foadallagb beutl by 
defco, ondQdcn mda bo,clm. dacrom.. 
by dofcn cCSlell 1cdtdJitt dat fy G om 
Jidck:s: tG docue z6choorCa•m ljn ende 
obedtcru 1wan1·0111.atloo ~. gbe
~ lil cuafCI' Sudt ,an Bndl"ol oudc:r 
onfea. Conrcrfogh.cl bier op gcdmckt in 
plac;cactcdco n.dach,an Dccoinb.lt49-

nvi.LA AVREA, 

Anselmo, begin van de Gouden Bul 



Formeel werden de keizerl ij ke gebieden pas
in 1548 met de Transactievan A ugsbur g aan
de keizerl ij ke rechtspraak onttrokken, maar
ook voordien was deze zo goed al s onbe-
staande. Brabant,met L imburg en Overmaze,
besch ik te bovendien nog over een en onbe-
tw istba re im m u n itei t k r ach ten s de G ou den

te veronachtzamen of al s m inder belangrij k
te behandelen en andere zaken opzettelij k te
b ek lem t o n en .

B u l v a n 13 4 9 .

U bachs noemt in zij n geschiedverhaal de
gouden bul niet, maar schrij ft in de Tij dtafel
p . 503 onder 134 9 : D e G ouden B u l m aak t

A GN su&gereert d Lt de Brabantse hertog (Jan
m ) niet de bedoel ing had het priv i l ege van
de Gouden Bul voor de gerechtshov en in het
D uitse Rij k te verkrij gen maar al s wapen
tegen Lu ik . H et Pr insbisdom Luik grensde
aan B r aban t , m aar h et k ath ol i ek e b i sdom

Brabant met L imbur g en de L anden van
Ove i aas los uit het D uitse Rij k .
O ok N ev e besteedt v eel aan dacht aan de
Gouden Bul ( pp. 106-113 en 119-122) .
B ov endien Pirenne, A GN en N A GN . Pi ren-
ne, de eerste geschiedschrij ver van het nieu-
we België, ziet als zij n taak de Zuidel ij ke
Nederlandeni eeuwenlang Spaans-Habsbur gs
en later Oostenrij ks-H absbur gs bezit en tot
de Franse bezetting in l 794 onderdeel van
het Duitse Rij k, te beschrij ven als een land
dat streeft naar zel fstandi gheid en zich zoveel
 al s mogel ij k i s losm aakt ui t de knel lende en
 ongewenste kaders, met in zij n hart Brabant
 als belangrij kste en sterkste gewest. Hij
 proj ecteerde dus het nieuwe, zelfstandige
 Belgie in de tij d voor 1830, i n de middeleeu-
 wen en in de nieuwe tij d. H ij ziet in de
 Gouden Bul een versterk ing van de souverei-
 ni teit van dehertogen en een groterezelfstan-
 digheid van Brabant ten opzichte van het
 Duitse Rij k: Brabanders en Limburgers
 kunnen niet meer gedwongen worden voor
 het Rij kskamergerecht in hoger beroep te
 v erschij nen .
 Latere hi stor ici in Brabant geloven niet in
Pirennes proj ectie en in de hzuig naar zelf-
standi&heid van deBrabantseheersers, maar
zien diealsloyalerij ksvorsten dieoverigens

houden en die ook hun macht aan de overkant
wel hun eigenbelangnauwlettend in het oog

van deM aaswil len vestigen,o.a.om hun met
de Duitse landen handel drij vende onderd-
an en te b e sch er m en .

Twee visies dus, niet ongewoon in de ge-
schiedkunde. Ze hangen samen met wat j e
wilt aantonen en met j ekij k op het verleden.
Beidevisieslopen het gevaar bepaaldezaken
die niet stroken met wat j e wi lt c<bewij zen',,

 Luk strekte zich uit over een groot deel van
 Brabant en bovendien over L imbur g en de
 Landen van Overmaas. Brabantse bur gers
 beklaagden zich vaak over de Luikse ge-
 rechtshoven, voor een bisscboppel ij k hof
 konden ze worden opgeroepen, maar de
bisschoppelij ke gerechten waren vaak verwe-
ven met de secul iere gerechten van het
prinsbisdom waardoor ze zich onj ui stberecht
v oel den . L ater k w am h et v aker v oor dat
Brabantse handelaars in het Rij ngebied
werden gegij zeld door hun schul deisers, zel fs
werden aangesproken door instanties of
personen bij wie de Brabantse hertogen in de
schuld stond en die hun geld wi lden krij gen
via de onderdanen van de hertog.

 W aar om cop i eer de K ev er s de G ou den
 B u l ?

 V oor het beantwoorden van deze vraag biedt
 de copie geen en kel houvast. Z e besl aat 17
 pagina'sin het Cleerboeck.Detekst isgeheel
 in het Latij n en isj ur idisch van aard, die kan
 dus nauwel ij ks door iemand anders dan
 K evers gelezen en begrepen worden . Een
 vertal ingervanbestaat niet, afgezien van een
 k l ein gedeelte in l 7e_eeuw sN eder l ands. W as
het debedoelingom doortreklkendereizigers
of dor pel ingen van adv ies te k unnen di enen
bij een rei snaar D uitslan d? D an kon ze al leen
van nut zij n door uitleg van K evers zelf .
Een korte samenvatting als: de Gouden Bul
verbiedt dat een Brabander (of een inwoner
van de schepenbank Simpelveld) niet voor
een buitenlands gerecht mag worden ge-
daagd, is in de praktij k te simpel . A l leen al
het ontbreken vazi de j wi sprudentie in deze
zaak (sinds l 349!) geeft aanleiding tot moei-
lij kheden. Haeren in LvH 1987 geeft dat
duidel ij k aan .
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Formeel werden de keizerlijke gebieden pas 
in 1548 met de Transactie van Augsburg aan 
de keizerlijke rechtspraak onttrokken, maar 
ook voordien was deze zo goed als onbe
staande. Brabant, met Limburg en Overmaze, 
beschikte bovendien nog over een en onbe
twistbare immuniteit krachtens de Gouden 
Bul van 1349. 
Ubachs noemt in zijn geschiedverhaal de 
gouden bul niet, maar schrijft in de Tijdtafel 
p. 503 onder 1349: De Gouden Bul maakt 
Brabant met Limburg en de Landen van 
Overmaas los uit het Duitse Rijk. 
Ook Nève besteedt veel aandacht aan de 
Gouden Bul (pp. 106-113 en 119-122). 
Bovendien Pirenne, AGN en NAGN. Piren
ne, de eerste geschiedschrijver van het nieu
we België, ziet als zijn taak de Zuidelijke 
Nederlanden, eeuwenlang Spaans-Habsburgs 
en later Oostenrijks-Habsburgs bezit en tot 
de Franse bezetting in 1794 onderdeel van 
het Duitse Rijk, te beschrijven als een land 
dat streeft naar zelfstandigheid en zich zoveel 
als mogelijk is losmaakt uit de knellende en 
ongewenste kaders, met in zijn hart Brabant 
als belangrijkste en sterkste gewest. Hij 
projecteerde dus het nieuwe, zelfstandige 
België in de tijd voor 1830, in de middeleeu
wen en in de nieuwe tijd. Hij ziet in de 
Gouden Bul een versterking van de souverei
niteit van de hertogen en een grotere zelfstan
digheid van Brabant ten opzichte van het 
Duitse Rijk: Brabanders en Limburgers 
kunnen niet meer gedwongen worden voor 
het Rijkskamergerecht in hoger beroep te 
verschijnen. 
Latere historici in Brabant geloven niet in 
Pirennes projectie en in de hang naar zelf
standigheid van de Brabantse heersers, maar 
zien die als loyale rijksvorsten die overigens 
wel hun eigenbelang nauwlettend in het oog 
houden en die ook hun macht aan de overkant 
van de Maas willen vestigen, o.a. om hun met 
de Duitse landen handel drijvende onderd
anen te beschermen. 
Twee visies dus, niet ongewoon in de ge
schiedkunde. Ze hangen samen met wat je 
wilt aantonen en met je kijk op het verleden. 
Beide visies lopen het gevaar bepaalde zaken 
die niet stroken met wat je wilt "bewijzen", 
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te veronachtzamen of als minder belangrijk 
te behandelen en andere zaken opzettelijk te 
beklemtonen. 
AGN suggereert dat de Brabantse hertog (Jan 
lli) niet de bedoeling had het privilege van 
de Gouden Bul voor de gerechtshoven in het 
Duitse Rijk te verkrijgen maar als wapen 
tegen Luik. Het Prinsbisdom Luik grensde 
aan Brabant, maar het katholieke bisdom 
Luik strekte zich uit over een groot deel van 
Brabant en bovendien over Limburg en de 
Landen van Overmaas. Brabantse burgers 
beklaagden zich vaak over de Luikse ge
rechtshoven, voor een bisschoppelijk hof 
konden ze worden opgeroepen, maar de 
bisschoppelijke gerechten waren vaak verwe
ven met de seculiere gerechten van het 
prinsbisdom waardoor ze zich onjuist berecht 
voelden. Later kwam het vaker voor dat 
Brabantse handelaars in het Rijngebied 
werden gegijzeld door hun schuldeisers, zelfs 
werden aangesproken door instanties of 
personen bij wie de Brabantse hertogen in de 
schuld stond en die hun geld wilden krijgen 
via de onderdanen van de hertog. 

Waarom copieerde Kevers de Gouden 
Bul? 
Voor het beantwoorden van deze vraag biedt 
de copie geen enkel houvast. Ze beslaat 17 
pagina's in het Cleerboeck. De tekst is geheel 
in het Latijn en is juridisch van aard, die kan 
dus nauwelijks door iemand anders dan 
Kevers gelezen en begrepen worden. Een 
vertaling ervan bestaat niet, afgezien van een 
klein gedeelte in 17e -eeuws Nederlands. Was 
het de bedoeling om doortrekkende reizigers 
of dorpelingen van advies te kunnen dienen 
bij een reis naar Duitsland? Dan kon ze alleen 
van nut zijn door uitleg van Kevers zelf. 
Een korte samenvatting als: de · Gouden Bul 
verbiedt dat een Brabander ( of een inwoner 
van de schepenbank Simpelveld) niet voor 
een buitenlands gerecht mag worden ge
daagd, is in de praktijk te simpel. Alleen al 
het ontbreken van de jurisprudentie in deze 
zaak(sinds 1349!) geeft aanleiding tot moei
lijkheden. Raeren in LvH 1987 geeft dat 
duidelijk aan. 
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Anselmo, 1ite rent DeBrabanaehertog
 geey deplaRRaten (tegelingen   voor-
 schry en) 4an deBrabantse maagd (de
  onderdanen Links van ltem de recht-
 vaardigheid, rechs deprudentie (voor-
  vchtigheiaen rechhoardigoordeel)
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bool van het her logdom tH,ee Brabanf tussen
 heiligef amilieledenuj hef verleden, links
 deheilige9arel aeGrote, rechSdeheilige
Alberlus van van LuiR en Leuven, b schop

          ver moord in l l 92.

   Tddprenf vanBufRees, TrophbRsde
Brabant, l 637. I n hel middert zit het sym-
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Anselmo, titelprent. De Brabantse hertog 
geeft de plakkaten (regelingen en voor
schriften) aan deBrabantse maagd (de 
onderdanen. Links van Item de recht

vaardigheid, rechts de prudentie (voor-
zichtigheid en rechtvaardig nordeel) 
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Titelprent van Butkens, Trophées de 
Brabant, 1637. ln het midden zit het sym-

bool van het hertogdom Brabant tussen twee 
heilige familieleden uit het verleden, links 
de heilige Karel de Grote, rechts de heilige 
Albertus van Leuven, bisschop van Luik en 

vermoord in 1192. 



  Hij vertelt dat de schepen D ederik H ouperetz
  ( Der ich Hubersof Hupertsvoor deA kenaars)
  zij n zoon Hendrik inj uni of j ul i 1665 ( "enige
  tij d voor de laatste oogstmaand") naar A ken
  stuur t om twee k arraderen op te halen in
 B ur tscheidt , di e h ij besteld had v i a i em and
 ui t K om el imt ister bij N el l i s den W eert aen
 den Seij k Stiel l bij Bur tscheidt. H endrik reed
 met zij n vracht door A ken . B ij de dom
 ontmoette hij de smid Jacob W ij nants, die
 vroeg waar hij de w ielen had gehaald. N a het
 antwoord van Hendrik gaFW ij nants te ver-
 staan dat H endrik met zij n wielen de stadnog
 niet uit was. Hendrik nam een pauze op de
 M ark t, en in de Pontstraat hield W ij nants
 hem aan. A an een rademaker werd gevraagd
 of hij N el l i s den W eert kende, di e zei van
 nee. H endrik k wam bij het Ponttor, betaalde
 het weggeld en wi lde verder, en toen iegde
 W ij nants beslag op de raderen en wi lde
 w achten op de pol it i e. H endrk w ees hem
 erop dat h ij een on derdaan w as v an de kei zer
 en i nwoner van het L and van Rode, en dat
 men niet gerechtigd was bes1ag te leggen op
 de raderen. Hem werd duidel ij k gemaak t dat
 hij niet zoveel moest praten Wij nants zou
 hem wel eens laten zien wie de baaswas, die
 van het Land van 's-Hertogenrode of de
H eren v an A ken . H endr ik m oest de w i el en
a ch t er l a t en .

Het zal zozij n dat schepen Houperetz vvielen
heeft laten maken bij een wagenmaker die
niet aangesloten wasbij het A kensegildevan
hoefsmeden en wagenmakers.
Onze schepenbank protesteerde tegen de
gang van zaken bij het A kense stadsbestuur ,
dat reageerdeper brief op 30 september l 665.

den Bul , al s ze geen genoegdoening kr egen,
z ou den z e z i ch tot de R aad v a n B r ab ant
w e n d en .

D e anoop i s door gebrek aan gegevens niet
b ek en d .

K evers heeft op veel bladzij den regels
onderstreept, waarschij nl ij k omdat hij ze
opmerkel ij k of belangr ij k vond. Ook staan in
de kantl ij n veel noti t ies N ota B ene of N .B .
Na zij n copieën uit l 673 staat ook een copie
van het V erdrag van A ugsbur g, uit het j aar
1548. ( Cl eerboeck pp. 45-53) . H et i s een stuk
waar in K arel V de Bour gondische K reitsvan
het Duitse keizerrij k laat omschrij ven> zij n
eigen bezittingen dus, en waar i n de T iirken-
steuer geregeld wordt, de belasting dienende
om de oorlog tegen het Tur kse r ij k dat Oos-
teN i j k bedr eigde te f i nancieren . Ook in het
L atij n. W aarom? Om nog eens de onafhan-
k el ij k hei d v an onze strek en v an het D ui tse
r ij k te benadr uk ken ?

W aar vond K eversdetekst diehij copieer -
d e ?

A ls hij de tek st uit een boek had, moet dat
voor zij n dood zij n ui tgegeven. I k vond
precies dezel fde vol gorde van de zi nnen
al leen in A nselmo, een boek dat uitgegeven
is in 1648 ( pp. 213-221) . Dezel fde tek t i s
ook te vinden in Gross-Lacroix (nr. l 95, pp.
97-165) . Opmerkel ij k i s dat A nse1Mo in de
titels van Karel V in het begin bij de graaf-
schappen tussen Henegouwen en Zeelandhet
graafschap H ol land weglaat , iets dat K evers
in zij n copie ook doet. Dat l ij kt een sterke

Hendrik had bedreigingen geuit en geschol-
den, en vader Diederich had in zij n woede
beslag laten leggen op geld van gildelid
Simon Schutgens. Dat compliceerdedezaak,
een A kenaar k on ni et v oor een bui tenl andse
rechter worden gedaagd. K evers stuur de een
protestschrij vennaar A lken,waaropA ken liet
w eten dat z ij w el het recht hadden om Sim -
pelveldse onderdanen te arresteren, het
omgekeerdekon niet. ziedeuitspraak van de
Souv erei ne R aad v an B rabant v an 24 decem -

a a n\K iJz i n g .
Ook het verdrag(foedus) vanAugsburgkomt
in Anselmo voor (pp.581-586) . V erder in
Gross-Lacroix2 nu in 16e_eeuws Duits (nr.
445, pp.439-447) . H et w ordt ook behandeld
in Neve (pp. 121-128) en HAL (pp. 5-13) .

ber 1661.Deschepenbank bleef vanmening
dat de behandel ing strij dig was met de Gou-

D e volgende keer nog eens over het Cleer-
boeck, maar & ui bl ij ven we dichter bij huis,
over het weinige dat we weten van Johan
Wil lem Kevers, en over de verwarrende tij d
w aar in h ij l eef de .
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Hij vertelt dat de schepen Dederik Houperetz 
(Derich Hubers ofHuperts voor de Akenaars) 
zijnzoonHendrikinjuni of juli 1665 ("enige 
tijd voor de laatste oogstmaand") naar Aken 
stuurt om twee karraderen op te halen in 
Burtscheidt, die hij besteld had via iemand 
uit Komelimünster bij Nellis den Weert aen 
den Seijk Stiell bij Burtscheidt. Hendrik reed 
met zijn vracht door Aken. Bij de dom 
ontmoette hij de smid Jacob Wijnants, die 
vroeg waar hij de wielen had gehaald. Na het 
antwoord van Hendrik gaf Wijnants te ver
staan dat Hendrik met zijn wielen de stad nog 
niet uit was. Hendrik nam een pauze op de 
Markt, en in de Pontstraat hield Wijnants 
hem aan. Aan een rademaker werd gevraagd 
of hij Nellis den Weert kende, die zei van 
nee. Hendrik kwam bij het Ponttor, betaalde 
het weggeld en wilde verder, en toen legde 
Wijnants beslag op de raderen en wilde 
wachten op de politie. Hendrik wees hem 
erop dat hij een onderdaan was van de keizer 
en inwoner van het Land van Rode, en dat 
men niet gerechtigd was beslag te leggen op 
de raderen. Hem werd duidelijk gemaakt dat 
hij niet zoveel moest praten Wijnants zou 
hem wel eens laten zien wie de baas was, die 
van het Land van 's-Hertogenrode of de 
Heren van Aken. Hendrik moest de wielen 
achterlaten. 
Het zal zo zijn dat schepen Houperetz wielen 
heeft laten maken bij een wagenmaker die 
niet aangesloten was bij het Akense gilde van 
hoefsmeden en wagenmakers. 
Onze schepenbank protesteerde tegen de 
gang van zaken bij het Akense stadsbestuur, 
dat reageerde per brief op 30 september 1665. 
Hendrik had bedreigingen geuit en geschol
den, en vader Diederich had in zijn woede 
beslag laten leggen op geld van gildelid 
Simon Schutgens. Dat compliceerde de zaak, 
een Akenaar kon niet voor een buitenlandse 
rechter worden gedaagd. Kevers stuurde een 
protestschrijven naar Aken, waarop Aken liet 
weten dat zij wel het recht hadden om Sim
pelveldse onderdanen te arresteren, het 
omgekeerde kon niet: zie de uitspraak van de 
Souvereine Raad van Brabant van 24 decem
ber 1661. De schepenbank bleef van mening 
dat de behandeling strijdig was met de Gou-
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den Bul, als ze geen genoegdoening kregen, 
zouden ze zich tot de Raad van Brabant 
wenden. 
De afloop is door gebrek aan gegevens niet 
bekend. 

Kevers heeft op veel bladzijden regels 
onderstreept, waarschijnlijk omdat hij ze 
opmerkelijk of belangrijk vond. Ook staan in 
de kantlijn veel notities Nota Bene of N.B. 
Na zijn copieën uit 1673 staat ook een copie 
van het Verdrag van Augsburg, uit het jaar 
1548. (Cleerboeck pp. 45-53). Het is een stuk 
waarin Karel V de Bourgondische Kreits van 
het Duitse keizerrijk laat omschrijven, zijn 
eigen bezittingen dus, en waarin de Türken
steuer geregeld wordt, de belasting dienende 
om de oorlog tegen het Turkse rijk dat Oos
tenrijk bedreigde te financieren. Ook in het 
Latijn. Waarom? Om nog eens de onafhan
kelijkheid van onze streken van het Duitse 
rijk te benadrukken? 

Waar vond Kevers de tekst die hij copieer
de? 
Als hij de tekst uit een boek had, moet dat 
voor zijn dood zijn uitgegeven. Ik vond 
precies dezelfde volgorde van de zinnen 
alleen in Anselmo, een boek dat uitgegeven 
is in 1648 (pp. 213-221). Dezelfde tekst is 
ook te vinden in Gross-Lacroix (nr. 195, pp. 
97-165). Opmerkelijk is dat Anselmo in de 
titels van Karel V in het begin bij de graaf
schappen tussen Henegouwen en Zeeland het 
graafschap Holland weglaat, iets dat Kevers 
in zijn copie ook doet. Dat lijkt een sterke 
aanwijzing. 
Ook het verdrag (foedus) vanAugsburg komt 
in Anselmo voor (pp.581-586) . Verder in 
Gross-Lacroix, nu in 16e-eeuws Duits (nr. 
445, pp.439-447). Het wordt ook behandeld 
in Nève (pp. 121-128) en HAL (pp. 5-13). 

De volgende keer nog eens· over het Cleer
boeck, maar dan blijven we dichter bij huis, 
over het weinige dat we weten van Johan 
Willem Kevers, en over de verwarrende tijd 
waarin hij leefde. 
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A C T lV lT E lT E N P R O G R A M MA

V O OR H E T L A A T ST E K W A R T A AL V A N 2005

dinsdag 1 1 o k t 2 0 .OO u ur ^

          A L GE M E NE L E D E lW FR GA DE R IN G
Voorafgaand aan de algemene ledenvergaderingwordt deoorkonde
en de geldp]i j s van de Willem Kohl Stichting door de voorzitter van
destichtinguitgereikt aandeHeemkundevere, ging.

dinsdag 15 n o v 2 0 .OO u ur ^

       Lezing over deMaastrichs e b schop Lamber fus
             door ons bestuur sl id drs. L uc W olters

zon dag l 1 d e c Nemen n,e deel aan de9 ers6narRt teSimpelveld
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 

VOOR HET LAATSTE KW ART AAL VAN 2005 

11 okt. 20.00 uur: 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering wordt de oorkonde 
en de geldprijs van de Willem Kohl Stichting door de voorzitter van 
de stichting uitgereikt aan de Heemkundevereniging. 

15 nov. 20.00 uur: 

11 dec. 

Lezing over de Maastrichtse bisschop Lambertus 
door ons bestuurslid drs. Luc Wolters 

Nemen we deel aan de Kerstmarkt te Simpelveld 
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lMPRESSlE VAN DE EXCURSlE NAAR ROERMOND
onder leiding van drs. Luc Wolte , juni 2005.

f oto's.' I neScholl- ieks

Deze foto's staan in kleur in hetfotoalbumop onze websita wrvw.debongard.nl
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  rondleidingmeteen Luc NTollersbegintzJn
                  bezoek aan de voorslad

Een van de vele kapell es die wiJ in Roermond
                                  te zi en k r eg en

   Zo di iks ivie geer heÏ passeer l
llri tt det geer Goddl ooder eert,)

H et sober e toren  e
van de Caroluskapel

r 
r 

  l
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IMPRESSIE VAN DE EXCURSIE NAAR ROERMOND 

onder leiding van drs. Luc Wolters, juni 2005. 

foto's: Ine Scholl-Vlieks 

Deze foto's staan in kleur in het fotoalbumop onze website www.debongard.nl. 

"Zo döks wie geer heij passeert 
tuint det geer God Mooder eert" 

Eén van de vele kapelletjes die wij in Roermond 
te zien kregen 

Het sobere torentje 
van de Caroluskapel 
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Luc Wolters begint zijn 
rondleiding met een 
bezoek aan de voorstad 
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H a ven assen d r Ï Re j ter ieur van de
CaroIusRapel ivordt door een gids nilgelegd

  OoR deze mooie Ronii tg in
Jugen dsl i [ m ag ons beRoren

 9 ÏaiBli% 

H  dl unster, een n rust

lpl  

Bezi rhl iga g van de begraaf plaa1\sbÏ "a apel m 'l z anaft

          "E n n u n a a r h u i t .r "

sprak de Zouaaf vaui ziÏ n graf

7 1

Het vellassend rijke interieur van de 
Caroluskapel wordt door een gids uitgelegd. 

Het Munster, een must 

Ook deze mooie woning in 
Jugendstil mag ons bekoren 

Bezichtiging van de begraafplaats bij "Kapel in 't Zand" 

"En nu naar huis!" 
sprak de Zouaaf vauit zijn graf 
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