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Naschrift foto op omslag periodiek 02/2011 (ingezonden reactie)
De meisjes op de omslag zijn de zusjes Tiensche en Mia Vijgen. De foto is gemaakt in het park
achter het huidige hotel Maxime.
• Hubertina Mechtilde (Tiensche) van Wersch-Vijgen
* 16-10-1916 zit op het muurtje
• Maria Elisa Hubert (Mia) Janssen-Vijgen
* 01-12-1921 staat ernaast
Ik heb de originele foto.
Groet, Gerard Frijns
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel ligt bij de auteur(s).
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, via
magnetische media of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
Dit tijdschrift verschijnt vier maal per jaar en is gratis voor leden van “De Bongard”. De kosten voor het
lidmaatschap van “De Bongard” bedragen € 14,= per jaar.
Aanmelden voor een abonnement (lidmaatschap) kan op ons adres:
Secretariaat De Bongard, Postbus 21009, 6369 ZG Simpelveld of via onze website www.debongard.nl
Bankrek.: Rabobank nr. 115103406.
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Voorwoord
Door: Armin Hamers
Beste Leden,
De zomer is weer voorbij. We hadden allemaal op wat meer zon gehoopt, maar het heeft niet zo
mogen zijn. Helaas waren er velen die een verregende vakantie hadden. Maar, was dat slecht? Nu
hebben we wel andere dingen kunnen doen dan wandelen, fietsen en luieren aan het water. Nu was
er ook tijd voor andere zaken en heeft deze of gene toch nog een museumbezoekje gebracht dat er
anders toch net niet van gekomen was …. Maar goed, als we voor volgend jaar zouden mogen
kiezen dan ….
Maar ondanks het weer is er toch een Midzomerwandeling geweest op 25 juni. Zeker, het was
anders dan anders, maar daarom niet minder leuk en spannend. Hadden we vorig jaar nog
vele nachtvlinders en een (te) groot
kampvuur, dit jaar waren er vele dialect
gedichten, moerasgeesten en, niet te
vergeten, een waargebeurde moordzaak met
moeraslijk. Het is spijtig voor degenen die er
niet bij waren, want voor hun zal het voor
altijd een vraag blijven wat zich heeft
afgespeeld bij Bulkumsbroek en het moeras
bij de oude molen.
Degenen die er wel waren hebben veel
plezier en een heel gezellige avond gehad.
Dit was met name te danken aan de dames
van de sectie dialect en de organisatoren Ine
en Hetty. Waarvoor hartelijke dank
allemaal.
Verder is een beperkte delegatie van het
bestuur op bezoek geweest bij wethouder en
enkele ambtenaren van gemeente
Simpelveld. Hierbij is met name gesproken over het funeraire erfgoed op de begraafplaats van
Simpelveld (in Bocholtz wordt deze beheerd door de parochie).
Door onze vereniging is een lijst opgesteld van graven waarvan wij van mening zijn dat deze
erfgoed-waarde hebben voor de gemeenschap. Reden hiervoor kan zijn: het belang van de persoon
of familie voor de gemeenschap, schokkende gebeurtenissen, oorlogsslachtoffers, architectuur van
het grafmonument, etc. Tijdens het gesprek met de gemeente is afgesproken dat van de graven op
deze lijst het verticale deel van het grafmonument bewaard zal worden nadat de nabestaanden te
kennen hebben gegeven dat het graf geruimd mag worden. Het verticale deel van het
grafmonument zal door de gemeente op een geschikte plek op de begraafplaats worden geplaatst,
zodat dit voor iedereen toegankelijk blijft.
Opmerkelijk hierbij was dat de betreffende ambtenaren zelf ook al soortgelijke ideeën hadden en
zelfs enkele oude graven geheel in takt wilden laten na afloop van de grafrecht periode.
Ook de sectie wegkruisen is afgelopen zomer nog bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst
heeft sectieleider Piet Janssen aangegeven nu toch echt te moeten stoppen vanwege persoonlijke
omstandigheden. Piet heeft al lang aangegeven te moeten stoppen maar toch willen volhouden tot
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een opvolger zich aandiende, maar helaas is dit niet gelukt. Piet, bedankt voor je jarenlange inzet
bij de sectie wegkruisen. Gelukkig heeft Hub Eussen zich bereid verklaard voorlopig
aanspreekpunt voor de sectie wegkruisen te zijn.
Reeds enkele jaren is de sectie op zoek naar nieuwe aanwas en een nieuwe sectieleider. Maar
helaas zijn beide nog niet gevonden. Dus als u zich betrokken voelt bij de wegkruisen in onze
gemeente, of u wilt een bijdrage leveren bij het organiseren van de wegkruiswandeling op goede
vrijdag, neem dan contact op met de sectie of iemand van het bestuur. Dit geld ook als u maar een
beperkte bijdrage kunt of wilt leveren. Alle hulp is welkom!
Onze leden die binnen de gemeente Simpelveld wonen kregen dit periodiek thuis bezorgt.
Hiervoor zijn een hand vol mensen elk kwartaal weer aan het werk. Ortwin Reitz zorgt voor de
opmaak en het drukken, Werner Wierts haalt de boekjes bij de drukker op, zorgt voor verzending
met de post voor diegene die buiten de gemeente wonen en verdeelt de resterende aantallen over
de bezorgers. De bezorgers zijn dhr. Wilhelmus voor Simpelveld, Werner Wierts voor het
Hulsveld, Bep Dejalle voor Bocholtz en Nic Habets voor plekken aan de rand van de dorpen.
Helaas heeft Bep te kennen gegeven te moeten stoppen met bezorgen. Daarom hier een oproep
voor een vervanger. Bent u bereid 4x per jaar enkele uurtjes te wandelen of te fietsen en zo circa
50 periodieken in Bocholtz te bezorgen? Meld u dan aan bij Armin Hamers, De Baan 52,
Bocholtz, tel: 045-5445482.
Natuurlijk willen we Bep hartelijk bedanken voor haar inzet bij het bezorgen van de periodieken
de afgelopen jaren. Ook zijn we dankbaar voor degene die dit leest en nu serieus overweegt zich te
melden. Maar natuurlijk grotere dank aan diegenen die zich dan ook werkelijk aanmelden. En de
aller grootste dank aan de gehele groep die telkens weer de bezorging van ons periodiek op zich
nemen en genomen hebben.
Enkele weken geleden heeft onze vereniging geholpen met de organisatie van Open Monumentendag. Deze wordt door de gemeente georganiseerd in samenwerking met Stichting Historische
Panden en onze vereniging. De locatie wisselt elk jaar tussen Bocholtz en Simpelveld. Dit jaar was
het in Bocholtz bij Scholtissenhof. Los van het feit dat hier perfect de boerenmarkt anno 1870
georganiseerd kon worden, paste de locatie ook prima bij het landelijke thema van dit jaar: oud
gebouw, nieuw gebruik. Verderop in dit periodiek treft u een fotoreportage aan van deze dag.
Hierin ziet u het misschien niet, maar ook deze activiteit ging niet voorbij zonder een fikse
regenbui. Net als alle andere activiteiten van deze zomer. Dank aan Pascalle dat ze onze
vereniging weer op de voorgrond heeft gezet tijdens deze activiteit.
Al met al is het toch niet alleen een natte, maar toch ook nog een drukke heemkunde-zomer
geworden.
Namens het bestuur,
Armin Hamers
Tel. 045-5445482
debongard@hotmail.com

PS
Let op: degenen die onze expositie over “de tweede wereldoorlog in onze regio” nog willen
bezoeken: deze is nog maar tot eind oktober te bezoeken bij Scholtissenhof, Heiweg 1, Bocholtz.
Dus wees er snel bij!
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Gevonden in de Bibliotheek
Nijwillerweg
Door: Armin Hamers
Vorige week, weer eens struinend door ons verenigingsarchief, viel mij een stapeltje foto’s in
handen. Het zijn foto’s van voor, tijdens en na de opening van de Nijswillerweg. Toevallig is het
dit jaar 75 jaar geleden dat de nieuwe provinciale weg van Simpelveld via Baneheide naar
Nijswiller werd geopend. Dit was op 24 juli 1936.
Hieronder enkele foto’s uit het stapeltje dat ik tegen kwam in de bibliotheek. Het zijn foto’s van
voor-, tijdens- en na de aanleg. Ook zijn er foto’s bij van de feestelijke opening. Helaas staat maar
bij een enkele foto iets op de achterzijde geschreven. Vandaar dat er slechts weinig bijschriften
zijn. Maar de meeste foto’s spreken ook voor zich en heb ik alleen voorzien van locatie.

De werkzaamheden
Met de hand werd alles uitgeschept. Nergens
is een graafmachine te zien.

Op de onderste foto is de aansluiting op de
provinciale weg in Nijswiller te zien. Even
verderop wordt gewerkt aan de brug over de
Selzerbeek
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Hierboven twee foto’s vrijwel vanuit hetzelfde standpunt genomen, op de hellingen richting
Hilleshagen. Boven het nog ‘ongerepte’ bos. Onder is duidelijk de in aanleg zijnde weg te zien.
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Hieronder wederom twee foto’s genomen vanaf hetzelfde punt: de witte berg. De plek waar nu een
parkeerplaats is halverwege de helling. Op de bovenste foto de Bocholtzerweg in Nijswiller voor
de aanleg. Op de onderste is dezelfde plek te zien tijdens de aanleg.
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Een ongewoon beeld voor de hedendaagse mens: De Nijswillerweg zonder grote bomen.
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Gouverneur Mr. Dr. W.G.A. van Sonsbeeck opent op 24 juli 1936 de nieuwe provinciale weg
Nijswiller - Baneheide - Simpelveld onder het toeziend oog van Burgemeester Houbiers en vele
andere nieuwsgierigen.
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Broek in Bocholtz (NL/D 214)
Op de Grens/Hans Hermans

Paalsteen No. 214 naast de oprit in Broek te Bocholtz. Korstmossen camoufleren gedeeltelijk het
nummer van de steen.
Drie maanden geleden ontving ik een e-bericht van
heemkundevriend Pierre Schnackers uit Bocholtz. Hij was
overtuigd dat hij naast de oprit van een huis aan de Broek in
Bocholtz een kleine maar historische paalsteen met nummer
214 ontdekt had. Maar steen met nummer 214 hoort thuis in
het zogenaamde Langveld, ooit gemeente Bocholtz, later
gemeente Simpelveld en door de bouw van het
grensoverschrijdend industriepark Avantis, thans gemeente
Heerlen. Op zoek in het Langveld bleek, dat de lange
paalsteen met nummer 214 daar weliswaar 17 graden uit het
lood staat, maar verdwenen is hij niet.
Pierre Schnackers is een heemkundeman van het goede
hout. Hij belde aan bij de bewoners van het pand aan de
Broek en vroeg of hij de korstmossen aan de nummerzijde
zou mogen verwijderen. De eigenaar, ook van het goede
In het Langveld (gem. Heerlen) staat de echte paalsteen met
No. 214 een beetje uit het lood.
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hout, nam een staalborstel en maakte de steen aan een kant schoon. Inderdaad is er geen twijfel
mogelijk, duidelijk staat No. 214 op de steen vermeld.

Pierre Schnackers, lid van Heemkundevereniging De Bongard, zag aan het model dat het ooit een
grenssteen was. Het dwingt bewondering af hoe heemkundevrienden zich inzetten voor het behoud
van ons erfgoed.
Aan alle heemkundemensen dank die de paalsteen
van de ondergang gered hebben. Paalsteen met No.
213 die ook op het Langveld stond werd bij de
opening van Avantis uitgegraven en later naar een
magazijn in Aken vervoerd. Daar is hij niet meer te
vinden…
Hier de steen van kortbij. Nu blijft de vraag: Hoe is
de steen hier terecht gekomen? Waarschijnlijk werd
deze steen, lang geleden, beschadigd tijdens
akkerwerkzaamheden. Toen in het Langveld een
nieuwe steen geplaatst werd, heeft iemand de kop van
de oude paalsteen meegenomen. Iemand die een
betere hypothese weet, mag het schrijven!
Bij twee stenen met gelijk nummer, kan men zich
altijd de vraag stellen: is er misschien sprake
(geweest) van een water?
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De echte steen 214 staat op het hooggelegen Langveld-plateau en dat is een waterscheiding. Aan
de Duitse kant stroomt het neerslagwater via (Wurm) Worm en (Rur) Roer naar Roermond in de
Maas. Maar aan de Nederlandse kant stroomt het water via Eyserbeek en Geul naar Meerssen in de
Maas. Paalsteen staat dus niet alleen Op De Grens (bilateraal) maar ook op de grens van twee
watersystemen.
Op de grens H5, 24 augustus 2011

Kerstmarkt: Wie doet mee?
Op zondag 11 december 2011 wordt er in Simpelveld weer een kerstmarkt gehouden die altijd
druk bezocht wordt. Ook onze heemkundevereniging is hierbij aanwezig waarbij wij ons naar de
bevolking toe presenteren, mensen inlichtingen te geven over onze vereniging met als doel ze lid
te maken en via de verkoop van boeken geld voor de vereniging te verdienen.
Tot nu toe zijn de stands in Bocholtz en Simpelveld steeds bemand door (oud) bestuursleden en
familieleden.
We zijn dit eigenlijk een beetje zat en vragen daarom aan leden om ons te komen versterken.
De markt duurt van 11.30 (opbouw van de stand) tot 17 uur (afbreken van de stand).
Doe je met ons mee, al is het maar voor 1 uur!!!!
Tevens zoeken wij nog boeken met heemkundige achtergrond om te verkopen ( dus geen gewone
boeken)
Wil je ons versterken op die dag of heb je heemkundige boeken voor de verkoop bel dan met Bert
Havenith 0646377043 of mail bhavenith@online.nl
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HET GRENSSTATION SIMPELVELD EN
ZIJN HISTORIE
Door: Michel Dreuw
Op het grensstation Simpelveld waren al in 1853 bij de officiële opening van de spoorlijn AkenMaastricht Douane en Marechaussee ambtenaren aanwezig om het in- en uitgaande goederen- en
personenverkeer van en naar het buitenland te controleren.

De Koninklijke Marechaussee in Limburg.
Bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1814 werd in de Nederlanden het wapen der Koninklijke
Marechaussee opgericht. Om de openbare orde in het nieuwe Hertogdom Limburg te handhaven
rukten manschappen van de Koninklijke Marechaussee op 18 mei 1815 de streek binnen. Een half
jaar later werd in Maastricht de eerste compagnie samengesteld. Deze compagnie had, wat betreft
het huidige Zuid-Limburg, brigades te Maastricht, Heerlen, Valkenburg, Gulpen en Vaals.
Tengevolge van de Belgische opstand in 1830 deserteerden veel Limburgse Marechaussee
manschappen en kozen de zijde van de Belgen. Het detachement in Maastricht, bleef na zuivering
echter met het garnizoen van de vesting trouw aan de koning. Op 19 april 1839 werd bij het
Traktaat van Londen vastgesteld dat Limburg voor de helft bij Nederland en de andere helft bij
België gevoegd werd. De bevolking van deze streken werd deels tegen haar zin daarmee
Nederlands staatsburger. De stem van de gewone bevolking werd daarbij totaal vergeten.
Op 22 juni 1839 was een detachement Marechaussee troepen uit Maastricht op weg om het kanton
Gulpen voor Koning Willem I in bezit te nemen. Nadat Gulpen was ingenomen trok men verder
richting Vaals. Van het gemeentebestuur uit die plaats dateert een schrijven van 13 juli 1839
waarin men vraagt: “Een brigade Marechaussee te mogen kazerneren in de gemeente bestaande uit
een onderofficier en vier manschappen te paard.” Van de zijde van de gemeente Vaals diende
gezorgd te worden voor de inkwartiering van de manschappen en de stalling voor de paarden.
Naderhand zou de brigade uitgebreid worden tot 15 à 20 man gecommandeerd door een officier.
De brigade te paard deed velddienst langs de grens met België en Pruisen. De overige
manschappen werden ingezet aan de doorlaatposten voor goederen en personencontrole. In dat
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zelfde jaar werd de afscheiding tussen Nederland en België getekend. Het hertogdom Limburg
werd gesplitst in een Nederlands en een Belgisch deel. Sinds mensenheugenis waren er
familiebanden geweest tussen de bewoners van de diverse grote en kleine staatjes en was de
inheemse bevolking nauw verwant aan zowel de Belgische als Duitse zijde, maar door de nieuwe
grenzen zou dat anders worden.
De Koninklijke Marechaussee op grensstation Simpelveld.
Station Simpelveld in 1868.
In 1853 werd de treinverbinding
Aken–Maastricht in bedrijf
genomen. Er diende voor de
grenscontrole op het station
Simpelveld een brigade Koninklijke
Marechaussee aanwezig te zijn. Bij
de opening van de spoorlijn en de
daarop volgende jaren gebeurde dat
door de manschappen van de
brigade Gulpen. Naast de
grensbewaking werd ook de
algemene politiezorg een taak van
het genoemde corps..

Majoor der Rijksveldwacht Pieter Lenders.
De door het Simpelveldse gemeentebestuur
aangestelde ‘veldwachter’ had de opdracht te zorgen
voor orde onder de ingezetenen, verder was hij ook
gemeentebode en zorgde voor de ‘aanplakking’ van
gemeentelijke mededelingen zoals b.v.
waarschuwingen van uitgebroken tyfus en andere
besmettelijke ziekten. Ook was hij belast met de
controle op het sluitingsuur van de herbergen en
controleerde hij ook de trekhondenkarren. Hij hield
toezicht op de veldvruchten en de haardbossen
(gemeentebossen). Stropers waren de geduchte
tegenstanders van de ijverige ‘veldpolis’ Tijdens de
jaarlijkse kermis en andere festiviteiten kreeg de
veldwachter assistentie van de Koninklijke
Marechaussee.
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Marechaussee te paard dagelijks van Gulpen naar
Simpelveld onderweg.
Als openbare ordeverstoring en dronkenschap in het
spel was, kwam de Marechaussee te paard en de
relschoppers belandden ter ontnuchtering in de cel.
Over de ‘petoet’ in Gulpen was men destijds in het
geheel niet te spreken want het was een vunzig hol
waar het daglicht maar nauwelijks binnen drong.

Koninklijke trein.
Naast het controleren van het grensverkeer werden de Marechaussee manschappen soms ingezet
voor speciale taken.
Zo ontving in 1885 de toenmalige burgemeester van Simpelveld Werner
Brand, een schrijven van de Commissaris des Konings met de volgende
inhoud: “ U wordt gevraagd de nodige voorzorgen te willen treffen voor
de veiligheid van de Koningin van Engeland en Ierland, die met haar
gevolg per Koninklijke trein naar het Duitse Darmstad zal reizen. Voor
de grensformaliteiten dient U op gepaste wijze Uw invloed te doen
gelden”. De manschappen van het wapen Koninklijke Marechaussee
aangevuld met hulpgrenstroepen, kweten zich van hun taak en de hele
route van Simpelveld tot de Duitse grens werd nauwlettend
gecontroleerd. De controle aan het grensstation werd uitgevoerd door de
manschappen van de brigade Gulpen.
Burgemeester Werner Brand.

Controle van het vreemdelingenregister was een taak van de
Marechaussee.
Vraag voor een Marechaussee kazerne in Simpelveld.
Door de opvolger van Burgemeester Werner Brand, Lodewijk
van Wersch, werden herhaalde verzoeken ingediend om een
brigade Marechaussee te mogen huisvesten in Simpelveld.
Waarop het antwoord van de kapitein van de divisie als volgt
luidde:
“Onderwerp: Uitzetting ener brigade Marechaussee te
Simpelveld.
Naar aanleiding van de mij bij Uw schrijven van den 27 dezer in handen gestelde stukken
betreffende het uitzetten ener brigade Marechaussee te Simpelveld en het op zon- en feestdagen
doen surveilleren door een Brigadier en 2 man heb ik de eer Uw Weledelgestrenge heer te
berichten: Het is mij bekend dat de gemeente Simpelveld een der lastigste gemeenten is van dit
district, waar vooral op zon- en feestdagen vechterijen en openbare dronkenschap steeds
voorkomen, welke meestal uit de en het verzoek aan de heer Commissaris des Koninks zeer terecht
opgegeven oorzaken, daarbij correct nog opgemerkt dat daarbij nog andere festiviteiten te
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Simpelveld plaats hebben en dat er iedereen zondag een grote menigte fabrieksarbeiders uit Aken
komend en in staat van dronkenschap verkeren, zijn deze lieden dikwijls onbetrouwbaar. Deze
gemeente heeft door haar ligging aan de Duitse grens ook zeer veel last van landloperij en
bedelarij zodat het met het beste toezicht niet geheel te weren zal zijn. De bedelaars komen zelfs
met de trein van Aken om daar te gaan bedelen. Om deze reden wordt door de brigade Heerlen en
Vaals in deze gemeente meer direct toezicht verricht dan in enige andere. De plaatsing ener halve
voetbrigade te Simpelveld komt mij dan ook zeer gewenscht voor, vooral ook omdat het een
grensstation is, alwaar de visitatie door de ambtenaren der belasting plaats heeft. De brigade
Maastricht is zelf zo zwak bezet dat daarvan op zon- en feestdagen geen personeel ingezet kan
worden. Ik heb met dien naar aanleiding van het bovenstaande te adviseren dat het bezwaarlijk zal
gaan een brigadier en 2 man op te sturen op zon- en feestdagen naar Simpelveld. De divisie is zelf
te zwak aan personeel, dat het vestigen ener halve voetbrigade te Simpelveld alleen kan wanneer
die uitzetting gepaard kan gaan met uitbreiding van het personeel der divisie.”
Op 15 mei 1891 volgt een schrijven aan de Heer Lt. Kolonel Divisie Koninklijke Marechaussee.
“Onderwerp Kazernering. Naar aanleiding van Uw schrijven van den 10 dezer no. 407 heb ik de
eer U Hoog Edelgestrengen Heer te berichten, dat ik mij op heden naar de Gemeente Simpelveld
heb begeven en in overleg met den Burgemeester der Gemeente ben overeengekomen omtrent een
geschikte lokaliteit voor een aldaar te vestigen een halve voetbrigade. Men deelde mij mede dat in
die gemeente een woning was die welke door het Rijk zou kunnen worden gehuurd. Dit huis
hetwelk nog in aanbouw is, behoort aan Max Vliex landbouwer aldaar en komt mij geschikt voor.
Het zal zo ingericht worden dat er beneden twee en boven vier vertrekken komen. Verder een
tuintje en poort. Deze locatie levert echter geen goed drinkwater, daar de gemeente Simpelveld
nog van diverse natuurlijke waterputten is voorzien. De huurprijs zou bedragen, 150 gulden
s,jaars. w.g. De kapitein der Brigade Maastricht.”
Tijdelijk onderkomen van de brigade aan de
Kloosterstraat in 1915.
Eindelijk kreeg Simpelveld in 1891 dan toch
een ‘eigen brigade’ die na nog enige andere
tijdelijke huisvestigingen, een kazerne
bewoonde aan de Schiffelderstraat.
De toenmalige gemeentesecretaris van H.van
Wersch liet aldaar in 1929 een viertal
huurwoningen bouwen waarvan twee
benedenwoningen werden ingericht als planton
(wachtpost). Op de bovenverdieping waren de
slaapplaatsen voor vier marechaussees
ingericht. De brigadecommandant en de
wachtmeester woonden met hun gezinnen in de
andere twee woonhuizen. De manschappen
hadden tot taak algemene politiediensten uit te
voeren, de ‘groene grens’ bij Simpelveld en
Bocholtz te bewaken en het controleren van
paspoorten en personen op de internationale
treinen. De goedereninklaring vanuit Duitsland
gebeurde door douane ambtenaren van de
dienst der invoerrechten en accijnzen. Deze
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ambtenaren waren in het begin, in tegenstelling tot de marechaussee, niet geüniformeerd. Bij de
grensbewoners was het in het begin nog niet of nauwelijks bekend dat men zich moest kunnen
legitimeren om met de trein naar Aken te reizen. Het gebeurde dan ook herhaaldelijk dat men terug
gestuurd werd. De directie van de spoorwegmaatschappij plaatste dan ook een bekendmaking in de
Limburger Koerier, dat ieder die met de trein de Pruisische grens passeerde een verklaring van de
Heer Burgemeester hunner woonplaats diende te tonen.
De grenscontrole.
De grenscontrole op het station werd als volgt uitgevoerd: Voor het personenverkeer van
Simpelveld naar Maastricht, het binnenlandsvervoer, kon men van het plaatskaartenloket via de 3e
klasse wachtkamer naar de gereedstaande trein. Personen met bestemming Buitenland gingen naar
de visitatiezaal. Hier werden de paspoorten gecontroleerd en aan een lage houten balie werden de
koffers en tassen nauwkeurig onderzocht op eventuele smokkelwaar. Had men iets aan te geven
dan kon men dit ‘vrijmaken’ aan het loket bij de ontvanger. Kwam men ‘verdacht voor’ dan werd
in een aparte ruimte lijfelijke controle uitgevoerd. Dames werden gecontroleerd door een
aanwezige vrouwelijke ambtenaar. Voor aankomst van de internationale trein uit Aken werd door
de dienstdoende Marechaussee ambtenaar het hek op het perron voor spoor één gesloten. Na de
controle door de Marechaussee en de Duitse Zöllner, hiervoor was door de Nederlandse regering
speciale vergunning verleend, konden de treinreizigers plaats nemen in de trein.
Grensperikelen en smokkelen.
De bewoners aan beide zijden van de grens waren sinds mensenheugenis door familiebanden met
elkaar verbonden. Velen hadden voor het familiebezoek speciale papieren om de z.g. groene grens,
waar geen officiële doorlaatpost was, te mogen passeren. Dat er over en weer gesmokkeld werd
was dan ook geen geheim. Vooral in oorlogstijd, als de grens officieel gesloten en extra bewaakt
werd, was smokkelen een riskante onderneming. Soms door nood en honger gedreven waagden
sommigen letterlijk hun leven. De grenscommiezen en de Zöllner, waren dan ook niet zo niet
geliefd bij de bevolking.
Op het smokkelen van boter, koffie en sigaretten stond naast het in beslag nemen van de goederen
een hoge geldboete. Voor degenen die betrapt werden en de geldstraf niet konden voldoen, volgde
steevast gevangenisstraf.

Smokkelaars worden aangehouden.
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Zo is bekend dat in 1899 twee commiezen der 4e klasse en ambtenaren bij het bestuur der Directe
belastingen invoerrechten en Accijnzen, gestationeerd in Simpelveld, in hun rapport vermelden
dat: een vrouw werd staande gehouden die na controle en visitatie in twee manden kledingstukken
vervoerde. Zij kon geen document tonen ter dekking van het meegevoerde en de goederen werden
voor het Rijk in beslag genomen te weten: Een kinderpakje geschat op een waarde van ƒ 4,20 een
vrouwenhoed geschat op ƒ 1,50. Verder twee manden zonder waarde ƒ 5,70. De goederen zijn
tegen borgtocht te verkrijgen bij de Heer Ontvanger ten kantore te Simpelveld. Aldus opgemaakt
den tweeden Mei 1899.
Smokkelwaar werd ook met de kinderwagen de grens
over gebracht….
Was het smokkelen voor sommigen, ondanks de
gevaarlijke onderneming, een soort ‘volks sport’
geworden maar dat veranderde in 1914 bij het
uitbreken van de 1e wereldoorlog. De grens werd
toen hermetisch afgesloten om desertie, smokkel en
spionage te bemoeilijken. Nederland bleef gelukkig
buiten de oorlog maar aan de grenzen werd extra
bewaking ingesteld. Bij de grenscommiezen (de
grijzen genoemd) werden in de regel geen
Limburgers ingedeeld, zodat op ‘correcte wijze’
werd gecontroleerd. Soms vielen dodelijke
slachtoffers, vooral aan Duitse kant, doordat de
Duitse Zöllner, na een waarschuwingsschot, direct
met scherp schoten. Het is bekend dat Duitse
kinderen geregeld naar hun familie in Holland
kwamen om eens goed te eten. De ouders hoopten
dat de douaniers een oogje dicht knepen als ze
beladen met etenswaren weer huiswaarts keerden.
Toen de kanonnen in 1918 zwegen en de oorlog was afgelopen heerste vooral in het verslagen
Duitsland één grote chaos. Het Rijnland werd door Belgische en Franse troepen bezet en aan de
Duitse grenzen stonden militairen. Het spoor- en wegverkeer met Duitsland kwam na 1920 geheel
tot stilstand vanwege de z.g. Ruhrbezetting.
Enige jaren later werd de reizigersdienst
weer hervat met vijf treinen per dag en
kwamen Duitse stoomlocomotieven
goederen in Simpelveld ophalen.
In de jaren ‘30 kwam in Duitsland de
Nationale Arbeiders Partij de NSDAP aan de
macht en werd in Nederland de algemene
mobilisatie afgekondigd. In sept 1939
moesten de Nederlandse militairen in hun
kazernes terug keren. Bij alle belangrijke
bedrijven en spoorwegkruisingen stonden
soldaten voor de bewaking.
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Soldaten en Marechaussee bij de draaischijf.

Op 1 september 1939 vielen de Duitse troepen
Polen binnen en begon de 2e Wereldoorlog.
Op 10 mei 1940 staken Duitse troepen de
grens over en werd Nederland bezet.
Gedurende de oorlogsjaren hebben de
Marechaussee ambtenaren ‘gewone
politiediensten’ uitgevoerd.

Politie controle door de Marechaussee in de
Irmstraat 1941. Links was destijds de
Jongensschool en het gemeentehuis gevestigd.
Op het Simpelveldse grensstation waren Duitse
beambten aanwezig om alle handelingen te
controleren. Geregeld stonden op het emplacement
volgeladen munitietreinen op weg naar Frankrijk.
Dat er toen geen ongelukken gebeurd zijn mag een
wonder heetten.
Bij de bevrijding in september 1944 waren de
rollen omgedraaid. Dag en nacht reden toen de
Amerikaanse militaire treinen van Frankrijk via
Simpelveld naar het front in Duitsland. Op het
station Simpelveld zorgden de NS beambten en
US militairen voor de veilige treinenloop.

Na de tweede wereldoorlog.
In 1954 toen het oorlogsleed langzaam wegkwijnde en de grens weer open was, had de
Marechaussee brigade weer haar handen vol aan de vele Duitse kooplustigen die in Simpelveld
hun inkopen kwamen doen. In Duitsland waren
er nog veel tekorten en het prijsverschil van
koffie, tabak, boter en andere producten was
beduidend hoger.

Duitse trein op weg van Simpelveld naar Aken
en Keulen . Deze uitstapjes werden ook wel
‘Butterfahrten’ of ‘Kaffeefahrten’ genoemd.
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Zo zijn er uit die tijd nog anekdotes van de man met een emmer met dubbele bodem, met boven
dikke smeerolie en in het onderste deel koffiebonen. Ook is bekend dat de wikkels van margarine
bewaard werden om er na de volgende boodschappen ‘gute Butter’ in te verpakken. Margarine was
immers goedkoper dan echte boter. In die tijd waren het voor de Simpelveldse kruideniers gouden
jaren.
‘Kaffee und Kuchen’ stonden gereed in de diverse “cafés aan de Baan” als de Duitse trein
aankwam. Duitse Zöllner stapten in Simpelveld uit en wandelden, dikke sigaren puffend, door het
dorp wachtend op de trein die weer terug ging.
Jaren later na het ,Duitse
Wirtschaftswunder’ waren het de
Nederlandse grensbewoners die met de
trein in Aken gingen winkelen. Zo is
door de jaren heen grensstation
Simpelveld altijd belangrijk geweest
voor dit deel van Zuid Limburg.
De manschappen van de Koninklijke
Marechaussee brigade Simpelveld
hebben op het station in Simpelveld
dienst gedaan tot de verbinding
Maastricht-Aken op 29 mei 1992 werd
opgeheven. Bijna honderd jaar was de brigade van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
verbonden met het grensstation Simpelveld.
Als blijvende herinnering heeft de bevelhebber van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
generaal-majoor C.N.J. Heisingh, toestemming verleend om een plaquette aan te brengen bij de
ingang van de vroegere visitatiezaal van de eerste grensoverschrijdende museumlijn: De Zuid
Limburgse Stoomtrein Maatschappij.
Mijn verzoek via de Marechaussee Brigade Heerlen om een nieuw wapen te mogen aanbrengen
had als resultaat dat de ZLSM een origineel uit het Marechaussee museum in Buren Gelderland
mocht komen ophalen.
De onthulling van het wapen der Koninklijke.
Marechaussee op Station Simpelveld . Door
de heren Mientjent en van Swam van het
Museum uit Buren op 8 maart 2002.

Genodigden tijdens de toespraak door de
Voorzitter van de ZLSM. De Heer Emiel Malherbe.
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Als blijvende herinnering heeft de
bevelhebber, van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee, generaal-majoor C. Heisingh
toestemming verleend om een plaquette aan
te brengen bij de ingang van de vroegere
visitatiezaal.

Grensstation Simpelveld. Duitse leden van de
Grenzschutz en manschappen van de Koninklijke
Marechaussee brigade Maastricht maken
geregeld hun opwachting gedurende diverse
festiviteiten van de ZLSM.

Maastrichtse Marechaussee
manschappen in historische uniformen
uit 1814.

Vanaf 1998 is deze Brigade actief om
uit de jaren 1841-1844 en van19141940 historische beelden tot leven te
roepen op diverse evenementen om het
Wapen van de Koninklijke
Marechaussee tot uiting te brengen.

Om deze legende levendig te houden is de Marechaussee Brigade Maastricht, bestaande uit
vrijwilligers, jaarlijks present tijdens de “Historische dagen” met diverse festiviteiten op het
grensstation Simpelveld. Dit wordt door de vele aanwezigen gewaardeerd en geeft een beeld over
het verleden op het station.
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Reizigers zonder papieren worden
aangehouden en verbaliseert.

“Lastige landlopers” gaan naar de
petoet….

De Brigade der Koninklijke
Marechaussee Maastricht is een niet
meer weg te denken onderdeel van de
van de jaarlijkse ”Historische Dagen”
van de ZLSM.
Door het bestuur en management
daarbij alle vrijwillige medewerkers van
de ZLSM wordt hun deelname zeer
gewaardeerd.

Samenstelling: Tekst / foto,s / verz.
Michel Dreuw 2011
Bronnen:
• Archief Zuid Limburgse Stoomtrein Mij.
• Archief Museum Koninklijke Marechaussee
Buren
• Archief Gemeente Simpelveld
• Archief Maastrichter Marechaussee
Brigade.
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Kerstavond met gevolg
Door: Kitty Bastin
De Kerstman was geweest. Voor de kleinkinderen bracht hij lego`s, schooltassen en nog veel
meer. Zelfs voor oma bracht hij een cadeautje. Het periodiek. ”Wat leuk”, zei ik, ”nu weet ik nog
meer van wat er in jullie vereniging gebeurt”. Een enkele keer was ik immers al gewild of
ongewild bij een vergadering in huize Hamers aanwezig geweest.
Het bleef niet bij deze ene periodiek. Mijn pakje bleek nog meer in te houden. Bij de volgende
lezing werd mijn entree bijdrage geweigerd. “Jij bent immers lid” kreeg ik te horen. Wat leuk!
Het werd steeds leuker. Er volgden gezellige en leerzame uitjes, o.a. lezingen, naar de vuursteen
mijn, Tongeren, Aken en de midzomernachtwandelingen. Onderweg werd veel gekletst en
ervaringen uitgewisseld. Leuk!
Voor een volgende vergadering bij Pascalle en Armin over pastoor Didden (expositie 2012) werd
ik uitgenodigd. Hier hadden ze een taak voor mij, of ik me s.v.p. met de boerderijen en gebouwen
van pastoor Didden’s kaart wilde bezig houden en informatie over deze gebouwen en hoeve`s
wilde inwinnen. Leuk!
Nu volgden er maanden van fotograferen van boerderijen, gebouwen, wegen en kerken. Daarbij
had ik al diverse leuke gesprekken met bewoners van de gefotografeerde gebouwen, die allemaal
positief reageerden op mijn zoektocht naar informatie van hun gebouw of hoeve. Leuk!
Tientallen malen nam ik de Diddenkaart al in handen om naar de juiste ligging van gebouwen en
straten te zoeken. Zelfs in mijn dromen zocht ik verder naar oplossingen. Waar liep 400 jaar
geleden de weg Bulcem-Vlengendael of wat is het voor een gebouwtje tussen de Bongard en
Simpelveld of wat was “der dorre boem” op de Heerlerweg? In mijn dromen vind ik die dan ook!
Leuk!
Vandaag, een halfjaar na de
eerste Didden vergadering, zijn
mijn tafels en stoelen helemaal
in beslag genomen door de
heemkunde. Foto`s, mappen,
papieren en losse aantekeningen.
Leuk?

Nu heb ik tenminste ook een
verklaring van de reden waarom
mijn ramen niet zijn gelapt en de
vloer niet is gewist. En dit alles
door één periodiek! Leuk!
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Fotoimpressie Open Monumentendag 2011
Fotos: Elly Smit
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Kruistocht op wandelschoenen
Door: Bert Havenith
In het kader van het bevorderen van het
toerisme heeft Simpelveld gekozen voor
de naam stoomstadje zoals je bij het
binnenrijden van Bocholtz en Simpelveld
overal op zogenaamde banners
(langwerpige vlaggen) kunt lezen.
Daarnaast wil de gemeente het religieuze
toerisme bevorderen want Simpelveld
heeft van oudsher een aantal religieuze
“pareltjes” zoals de kloosters en de
eeuwenoude Remigiuskerk, het hellingbos
( met kruiswegstaties kapel en
Lourdesgrot), veel kapellen en
veldkruisen.
Samen met de buurgemeenten Voerendaal
en Gulpen/Wittem heeft de gemeente in
dat kader een wandelroute gemaakt die in
een brochure is uitgegeven via de VVV.
Samenstellers van de route zijn: vanuit
Gulpen/Wittem, Frans Frijns, vanuit
Voerendaal de autoriteit op het gebied van
veldkruisen en samensteller van meerdere
boeken hierover Cris Willems en Lea
Geelen en vanuit de heemkundevereniging
“De Bongard” uit de geemente Simpelveld heb ik aan
de totstandkoming meegewerkt. Chris Willems, val van
de ladder heeft voor vertraging gezorgd maar we
hebben vooral vaak moeten omdenken en de route
moeten inkorten omdat de route te lang zou worden.
Voor mijn bijdrage kon ik hoofdzakelijk putten uit het
boekje “veldkruisen in Simpelveld”, uitgegeven door
onze vereniging en samengesteld door leden van de
sectie wegkruisen.
De brochure begint met:
“ Langs wegen en paden, tegen huizen of midden in
het landschap, overal staan ze. Hoe vaak zijn wij al
langs een veldkruis gelopen zonder dat we het
eigenlijk gezien hebben ? En als we het al gezien
hebben, weten we dan wel waarom dat wegkruis daar
staat?”
De totale looproute is ongeveer 13 km lang en loopt door de 3 gemeenten. Je kunt in alle 3 de
gemeenten starten.
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Om het voor mensen die geen 13 km willen of kunnen
lopen toch aantrekkelijk te maken om mee te lopen zijn
er per gemeente zg lokale routes gekoppeld zodat je met
ongeveer 5 tot 6 km weer bij het startpunt bent.
In Simpelveld start de route bij de witte keizerin en gaat
via de Stampstraat, Panneslagerstraat en dr. Poelsplein
naar de markt waar het door de sectie wegkruisen
gemaakte en in 2007 onthulde kruis staat. Vervolgens
keert men om en gaat bij de Witte Bazar de Grachtstraat
in en vervolgens via de Hulsbergweg naar de Huls en net
voor de rotonde slaan we links de Loevemicherweg in
(binnenweg richting Ubachsberg).
De hoofdroute
gaat dan verder
via
Vrouwenheide
naar de
Bernardushoeve, dan een rondje Ubachsberg en via weer
de Bernardushoeve naar Eys en vandaar uit weer
richting Simpelveld, waar men op de Bulkemstraat de
Simpelveldroute weer oppakt tot aan het vertrekpunt bij
de Witte Keizerin. Het stuk vanuit Eys langs de meester
dokter Froweinweg naar Simpelveld is minste stuk van
de route maar we hopen dat over enige tijd een voetpad
aangelegd kan worden dat achter het landgoed
Goedenrade omloopt en langs de beek tot aan de hoeve
Vogelzang gaat lopen.
De lokale Simpelveldse route gaat op de
Loevemicherweg linksaf de Weegerweg in gaat naar het
centrale pleintje
in Bosschenhuizen. Via de Putsweg loopt men bij een
rotonde een steil voetpad naar beneden en komt in de
Bulkumsbroekerweg via deze weg komt men dan bij oude
molen weer op de locale route.
Kortom eenieder moet eens 1 van de routes gelopen
hebben en genieten van de rust en de stilte. Misschien
moeten we er eens een gezamenlijke wandeltocht voor
onze leden van maken.
De brochure is gratis af te halen bij de VVV in het
gemeentehuis en bij onze stand tijdens
ledenbijeenkomsten
Bert Havenith
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Conceptjaarprogramma 2011/2012

(o.v.)

Postbus 21.009
6369 ZG Simpelveld

2011
di.

18 oktober

zat.
zon.

19 november
11 december

Najaars-Algemene Ledenverg.
19.30 en om 20.00 uur lezing.
Excursie naar Huize Loreto 9.30 uur.
Kerstmarkt te Simpelveld

2012 Jubileumjaar 25 jaar bestaan
zat/zon. febr./maart
februari en maart
di.
20 maart
voorjaar
voorjaar
zon.
1 april
zon.
1 april
vrijd.
6 april
vrijd.
13 april
vrijdag
27 april
zat.
12 mei
zat.
zat.
zon.
najaar
di.
zat.
zon.

19 mei
23 juni
9 sept.
oktober
17 nov.
2 dec.

Excursie
Dialectwedstrijd
Lezing
Algemene jaarvergadering
Speurtocht langs etalages
Opening Expositie Scholtissenhof
Museum Weekend
Wegkruisenwandeling in Simpelveld
Dialectavond in Simpelveld
Dialectavond in Bocholtz
Heemkundecontactdag 2012
met presentatie Dydenboek
Excursie
Midzomernachtwandeling
Open Monumentendag 2012
Taxatie op Lokatie
Najaar Algemene Ledenverg.
Excursie
Kerstmartkt te Bocholtz
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Lezing: Hoe het gebrandschilderd raam naar
Simpelveld- Bocholtz kwam
dinsdag 18 oktober 2011
om 20.00 uur
in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld

Heemkundevereniging de Bongard richt zich ditmaal op het gebrandschilderd glas. Dit
gebeurt onder leiding van heemkundelid Jac Havenith en de deskundigen en onderzoekers
Sander van Daal en Ellie Peerboom-van der Meer, waarbij niet enkel de vervaardiging van
gebrandschilderd glas aan bod komt, maar ook de lokale kerkvensters besproken worden.

Hoe het gebrandschilderd raam naar Simpelveld-Bocholtz kwam
Het waren de Romeinen die rond 100 voor Chr. het glas in de architectuur introduceerden. Zij
hadden ontdekt hoe men door “helder” glas (door middel van
mangaanoxide) glazen plaatjes kon maken, gebruikmakend van
mangaanoxide. In steden als Herculaneum en Pompeii werden
gebouwen voorzien van vensterglas.
In de 11e eeuw waren het Duitse glasmakers die een techniek
ontdekten voor de productie van glasplaten. Deze werd in de
13e eeuw door Venetiaanse glasmakers verder ontwikkeld.
Gebrandschilderd glas in de architectuur
Het brandschilderen is al een eeuwenoude techniek om op glas
te tekenen. Het zijn vooral de Christenen die tot en met de
vorige eeuw het gebrandschilderde glas gebruikten om de
verhalen uit de Bijbel uit te beelden. In vroegere tijden konden
de meeste mensen niet lezen maar wel de beelden begrijpen.
Tegenwoordig is dat precies andersom.
Omstreeks 1122 schreef de Duitse Benedictijner monnik
Theophilus (waarschijnlijk een schuilnaam van Roger von
Helmarshausen) een boek getiteld: De Diversis Artibus (van
verschillende kunsten). Een van de drie hoofdstukken ging over
de techniek van glas maken. De door hem nauwkeurig
beschreven methode is tot op heden vrijwel onveranderd.
De oudst bewaard gebleven gebrandschilderde (kerk)ramen zijn
te zien in de ‘Unserer Lieben Frau Dom’ in Augsburg,
Duitsland. Zij dateren van circa 1052.
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In de 12e en 13e eeuw zorgde de bouw van vele kathedralen voor het hoogtepunt in de
gebrandschilderde ramen. Een grote trendsetter hierin was de kathedraal van ‘Chartres’ bij
Parijs in Frankrijk.
In de 16e eeuw werd gebrandschilderd glas
van uitzonderlijke kwaliteit gemaakt. Maar
veel kerkramen werden in Noord Europa
vernield tijdens (godsdienst)oorlogen. De
belangstelling voor de glasschilderkunst was
tanende en aan het einde van de 18e eeuw
waren er bijna geen glazeniers meer te vinden
die deze kunst beheersten.
In de 19e eeuw, de eeuw van de Romantiek en
de neostijlen, was er wederom interesse voor
de gebrandschilderde ramen. In het bijzonder
de neogotiek liet de behoefte aan
glasschilderkunst herleven.
Atelier dr. Heinrich Oidtmann, Glas und Mosaikwerkstatten te Linnich
Een van de grote ateliers uit de negentiende eeuw was het atelier van dr. Heinrich Oidtmann
in Linnich, Duitsland. Een atelier dat nu, vijf generaties verder, nog altijd wordt geleid door
een telg uit het nageslacht van dr. Oidtmann. De oprichter, Heinrich I (1838-1890) was als
medicus opgeleid. Zijn opvolger Heinrich II (1861-1912), die aan het roer stond ten tijde van
de vervaardiging van de ramen in kerk van Heerlen, Spekholzerheide en Simpelveld, werkte
aanvankelijk als arts in Aken. Hij hield zich tevens bezig met het bestuderen van oude
glasramen in het Rijnland tussen de 12e en 13e eeuw. Hierover heeft hij ook uitvoerig
gepubliceerd. Onder hem maakte het atelier een bloeitijd door.
Iconografie of beeldbeschrijving
Het was gebruikelijk om in de beeldende kunst voorstellingen uit het Oude en het Nieuwe
Testament te combineren. In boeken als het ‘Speculum Humanae Salvations’, de ‘Biblia
Pauperum’ (bijbel voor de armen) en de ‘Bible Moralisee’ werden gebeurtenissen uit het
Oude en het Nieuwe Testament systematisch met elkaar in verband gebracht. Dit zien we dus
ook heel veel in kathedralen toegepast. Maar evenzeer in de Limburgse kerken van de 19e
eeuw komen we dit tegen; atelier Oidtmann was hierin gespecialiseerd.
In het eerste gedeelte van de avond zal gediplomeerd glazenier Jac Havenith uitgebreid ingaan
op de technische aspecten van het gebrandschilderd glas. Hiervoor zal hij de diverse procedés
behandelen. Op basis van diverse ontwerpen, kartons, calques, het benodigde gereedschap en
een film wordt een beeld gegeven van dit middeleeuwse vakmanschap. Tevens exposeert hij
deze avond eigen werk.
Na de pauze zullen Sander van Daal (kunsthistoricus) en Ellie Peerboom – van der Meer
(bouwkundige en kerkgids van de St.-Remigiuskerk in Simpelveld) ingaan op toepassingen en
inhoudelijke betekenis van de gebrandschilderde en glas in loodramen door het atelier
Oidtmann in Limburg tussen 1880 en 1940. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg atelier
Oidtmann, dat menig kathedraal en kerk in Rome van glas heeft voorzien, in deze omgeving
geen opdrachten meer. De ramen van de kerk van Simpelveld zijn een prachtige collectie van
het werk van atelier Oidtmann. Daarnaast hebben deze ramen een belangrijke historische en
liturgische waarde.
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MIDZOMERNACHTWANDELING 2011
Door: Hetty Backbier
Op 25 juni 2011 vond ook dit jaar weer onze midzomernachtwandeling plaats. Het was die dag
overdag regenachtig geweest en ook ’s avonds verborg de zon zich achter de wolken. Om 20.45
verzamelden we ons bij de brede school Meridiaan in Simpelveld. Ondanks het weer waren er toch
zo’n 30 medewandelaars. De wandeling ging langs de Oude Molen en dan via de Raffelsberg
richting Bosschenhuizen en vervolgens weer terug naar Simpelveld. Tijdens de wandeling
werden we door de leden van de dialectsectie op een paar zeer mooie en inspirerende gedichten
getrakteerd. Luc Wolters had nog een historisch griezelverhaal over een moord die in de 19de eeuw
op Bulkem was begaan. Bij zonsondergang kwamen we op de Raffelsberg aan. Ondanks het feit
dat de zon zich achter de wolken verstopt hield, was de zonsondergang toch waarneembaar. De
avond werd afgesloten op het terras van de Witte Keizerin waar we nog tot laat gezellig samen
hebben gezeten.

230

Vrundschap
In ee duet is me mit twieë
In ee koeër ummer mit mieë
Es me dinkt, ich ken ’t alleng
Dan is me vlot enge noemer te kleng
Same is ee woad mit macht
Same is vrundschap en kracht
Vrunschap kenste alleng beleëve
Wenste macht en kracht aaf kens geëve
Es me neëve ee kent sjtoa
En nit dat trepke hoeëger wilt goa
En der aller belangriekste sjtap
Is beseffe dat me zich nuëdig hat.

Annie Franssen
2 september 2011

Kerstkribbes
Door: Yvon Frissen
De organisatie van de kribben Bocholtz-Simpelveld is weer bezig leden te werven die met de
kerstvakantie een kribbe willen plaatsen in Bocholtz of Simpelveld.
Het idee erachter is hetzelfde als vorig jaar. Een kribbe plaatsen liefst in de tuin maar achter het
raam kan natuurlijk ook. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus laat allen van je horen en meld je
aan.
Onze vraag is om overtollige kribbe figuren (hoeve geen complete sets te zijn) te sponsoren aan
de organisatie, die vervolgens gezinnen die mee willen doen maar niet in de gelegenheid zijn voor
aanschaf, of die een of meerdere delen missen hiermee kunnen helpen, ook zoeken wij overtollige
speel poppen van kinderen die omgetoverd worden tot de fraaiste kribbe- figuren.
Heeft u iets van bovenstaande waar u afstand van kunt doen, of plaatst u zelf een kribbe, dan kan
dat worden doorgegeven aan:
Marianne Bonten mariannebonten@gmail.com tel. 045-5440198 of
Yvon frissen yvon.frissen@home.nl tel. 045-5444003

Kalender Hellingbos
De vrienden van het hellingbos verkopen een verjaardagskalender met daarin verschillende foto’s
van het opgeknapte hellingbos.
De prachtige in kleur uitgevoerde kalender kost € 8,50 en is verkrijgbaar bij Jo Meesen
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BOKKENRIJDERS BELIEVEN BELGIË (24)
Door: Hans Hermans

Hoofdstuk XXV Filips de Schone (1478-1506)
In hoofdstuk XIII werd aandacht besteed aan het ‘verstandshuwelijk’ tussen Maximiliaan
(de Habsburger) en zijn eega Maria (de Bourgondische). Voor zover zij zich in de
Nederlanden met politiek bezig hielden, stonden ze aan de kant van de Kabeljauwen en
beschouwden ze de Hoeken als een criminele organisatie. Op de ‘snijlijn’ van Bourgondië en
Habsburg werd, in het tijdschrift De Bongard, het politieke palaver even onderbroken door
een fragment over Vastenavond versus carnaval. Het was bedoeld als kort ludiek intermezzo
over ‘Bokkenrijders’, die de Vlaamse volksaard prettiger vonden dan de NoordNederlandse. Het werden negen afleveringen, waarbij alle aspecten van het aan Faselabend
verbonden vozen en vieren gekoppeld werden. Nu gaan we verder met Filips de Schone
(1478-1482-1506), de zoon van Max en zijn Bourgondische eega.

regent voor zijn minderjarige zoon Filips de
Schone, hertog van Bourgondie en graaf van
Holland, viel in slechte aarde. Amsterdam
wilde het liefst vier keizerkronen afbeelden
in hun stadswapen, maar dat recht konden zij
helaas niet verwerven. In het
gemeentearchief van Amsterdam wordt de
oorkonde bewaard als een kleinood.
Zodoende weten we ook dat Filips de Schone
(1478-1482-1506), in 1497 aan Amsterdam
het recht tot het voeren van één keizerlijke
kroon bevestigde.
Reeds eerder plaatste Amsterdam drie
Habsburgse Andreaskruisen op haar blazoen
en die staan tegenwoordig ook op ieder
‘Amsterdammertje’. (Opmerking H5: Een

25.1.
Naar Habsburg
25.1.1.
Kroonrecht voor
Amsterdam
De Hollandse burgeroorlog duurde van 1349
tot 1492 en Amsterdam was een echte
Kabeljauwse stad, terwijl Rotterdam aan de
kant van de Hoeken stond. Nu nog, zijn de
tegenstellingen groot. Maximiliaan plaatste
zijn keizerlijke kroon op het blazoen van
Amsterdam, als dank voor hun medewerking

Het wapen van Amsterdam met kroon en drie
Bourgondische kruisen
bij de strijd tegen de Hoeken en tegen Jonker
Frans. Toen Amsterdam de kroon boven het
wapen plaatste was Maximiliaan nog geen
keizer, dat gebeurde pas in 1508.Rotterdam
was een hoogburcht van de Hoeken en hun
leider, Roofridder Frans. De Hoeken
moesten niks van Maximiliaan hebben en het
besluit dat hij benoemd zou worden als

Het Amsterdammertje
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Amsterdammertje is een ijzeren paaltje,
meestal op een stoep, met als doel ongewenst
parkeren tegen te gaan. De eerste
Amsterdammertjes waren zwart en werden in
18e eeuw geplaatst in een tijd dat er nog geen
parkeerproblemen bestonden… Later werden
ze wit geverfd en thans hebben ze een
roodbruine kleur, maar zijn nog steeds
voorzien van de drie Bourgondische
Andreaskruisen.) De zoon van Maximiliaan,
Philips de Schone, bevestigde het kroonrecht
in 1497. Dat deed de 18 jarige 'Schone' één
jaar na zijn huwelijk met de 17-jarige
Johanna van Aragon. Historici schrijven
graag over de Rudolphinistische keizerlijke
kroon, maar dat klopt niet als we weten dat
het blazoen reeds in 1489 in gebruik was.
Rudolf, een verre nakomeling van Max werd
pas in 1552 geboren.

Jacoba van Beieren bestreed haar zoon
25.1.3.
Verdrijvingedict
Hoe was de toestand in Spanje? Toen
Hendrik IV stief, werd Isabelle (1451-1504)
in 1474 koningin van Castilië. Toen haar man
Ferdinand (1452-1516) in 1479 koning van
Aragón werd, betekende het de vereniging
van de Spaanse koninkrijken. Maar meer dan
een personele unie werd het niet. Het was een
integer koningspaar, maar in de literatuur
werd het aangedikt en is er sprake van Los
Reyes Católicos, (het katholieke
koningspaar).

25.1.2.
Absolute staatsmacht
Lang geleden, leerden wij op school, dat de
Hoekse en Kabeljauwse twisten een
Hollandse ‘partijenoorlog’ was, die in 1349
begon en in 1492 eindigde. Het gebeurde in
de tijd, dat Margaretha van Beieren haar zoon
Willem de erfopvolging in Holland en
Henegouwen betwistte. Volgen het
schoolboekje waren het onbeduidende en
onsamenhangende onlusten, die van stad tot
stad, en van streek tot streek verschilden. Zo
gezien ging het om een paar boeren die
ontevreden waren met de tolrechten,
ruitergelden en andere belastingen. Hier en
daar moesten een paar oude veten
uitgevochten worden en kwamen een paar
mensen om het leven. Maar eerlijkheidhalve
zou Holland moeten toegeven, dat het een
regelrechte burgeroorlog was. De Hoeken
beschouwden zich als vrijheidsstrijders en
beschouwden de Kabeljauwen als exponent
van een absolute staatsmacht.

Het katholieke Spaanse koningspaar tot in de
dood verenigd
Niet zonder reden, want ze waren tegen alles
wat niet katholiek was. In 1492 ratificeerden
beide soevereine staten het Verdrijvingedict.
Toen werden de joden voor de keus gesteld:
Bekeren of vertrekken?! Men schat dat in die
tijd zo’n 300.000 joden, die ‘marranos’
(zwijnen) genoemd werden, het land
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verlieten. Hun bezittingen werden door de
katholieke Isabella en haar man Ferdinand in
beslag genomen…In 1499 werden de
moslims voor dezelfde keus gesteld en de
geschiedenis herhaalde zich. Dit koningspaar
was o.a. ouders van de zonderlinge dochter
Johanna (1479-1555) die in 1496 huwde met
Filips de Schone (1478-1506).

1494 werd Filips op zestienjarige leeftijd
meerderjarig verklaard en kon hij het bestuur
in handen nemen.Van zijn vader is bekend,
dat hij een anti-Franse politiek voerde, maar
Filips wilde de Fransen te vriend houden en
om de Engelsen niet tegen zich in het harnas
te jagen, sloot hij in 1496 een handelsverdrag
met Engeland. Voortaan mochten zij
lakenhandel drijven in de Nederlanden, maar
persé niet met de lakensteden in Vlaanderen.
Dat had voor Nederland vervelende
gevolgen, zodat Leiden haar leidende positie
verloor en een lijdende stad werd.

25.1.4.
Papa Max werd regent
Filips de Schone, zoon van Maximiliaan van
Oostenrijk en Maria van Bourgondië werd
geboren in het Vlaamse Brugge op 22 juli
1478. Toen zijn moeder in 1482 op 25 jarige
leeftijd, door de val van een paard, om het
leven kwam was de vierjarige Filips
troongerechtigd. Door haar dood werden wij
in 1482 in feite Bourgondische Habsburgers,
maar daar denken sommige historici anders
over. Niet zelden wordt Filips de Schone als
onze laatste Bourgondische vorst beschouwd.
Omdat hij in 1482 te jong was om zelf te
regeren, oefende zijn vader Maximiliaan het
regentschap uit over de Nederlanden. Het is
opmerkelijk dat Filips niet in Spanje
opgevoed werd, maar in het Vlaamse
Mechelen. Omdat zijn moeder overleden
was, gebeurde dat door Margarethas van
York, de derde vrouw van zijn grootvader
Karel de Stoute.

25.1.5.
Dubbel genaaid…
Door ouders en grootouders, werd Filips de
Schone gekoppeld aan Johanna van Castilië
en Aragon (1479-1555). Het pontificale
huwelijk vond plaats te Lier maar daaraan
ging een interessant intermezzo vooraf. Op
30 juli 1496 vertrok vanuit het Spaanse
Laredo naar Middelburg in Zeeland, een
vloot bestaande uit 130 schepen met circa
20.000 mensen, waaronder ministers,
kamerheren, grootmeesters, hofdames en veel
bedienend personeel. De logistiek was
navenant, want de ‘armada’ vervoerde 85.000
pond gerookt vlees, 1200 kippen en 6500
eieren, 50.000 haringen en omdat bij vis veel
gedronken moet worden ook nog 420 vaten
wijn. De reis was minder voorspoedig dan
men gehoopt had, ze duurde twee maanden
en er gingen een paar schepen verloren.

Maximiliaan van Oostenrijk
Het neemt niet weg dat Filips van 1482 tot
1506 heerser over de Bourgondische
Nederlanden was. Toen hij meerderjarig
werd, werkte hij aan de neutraliteit van de
Lage Landen en verdedigde de belangen. In

Filips de Schone
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Waarschijnlijk werden in het begin granen in
water gekookt en als brei gegeten. Het is niet
uitgesloten dat toevallig een klodder brei op
de vuurhaard viel en een broodachtige
substantie ontstond, die voor consumptie
geschikt was. Door de mengkom van de

Op 19 oktober 1496 vestigde Johanna zich in
Lier en zocht contact met Filips, die net
vanuit Oostenrijk gearriveerd was.Volgens
een kroniekschrijver, sloeg de vonk meteen
over en gingen die twee, met de hitsige
Johanna voorop, op zoek naar een priester,
die hen op staande voet zou moeten trouwen.
De priester had geen moed om de aanzegging
van de 17 jarige Johanna te weigeren en hij
zegende de verbintenis ergens op een
straathoek in Lier. Zonder acht te geven op
Spaanse etiquette en Vlaamse
plichtplegingen, spoedde het tweetal zich op
een drafje, naar hun toekomstig domicilie en
deden de deur op slot…

Boekweit
vorige dag te gebruiken waarin gegist deeg
zat, merkte men dat het brood ging rijzen. Nu
was het brood luchtiger en smaakte het beter.
In de loop der jaren werden er wind- en
watermolens gebouwd, die de granen beter
konden bewerken en bijna overal op de
wereld werden graansoorten de belangrijkste
voedselbron. Oorspronkelijk maakte men
gebruik van wilde en halfwilde graansoorten
zoals: spelt (dinkel) en eenkoorn en later van
rogge. Een voordeel is, dat deze granen met
een eenvoudig bodem genoegen nemen. Pas
veel later werd tarwe verbouwd en konden de
mensen van wittebrood genieten. In een tijd
dat ratten en muizen ‘huisdieren’ waren en
soms een plaag vormden, werd bij de bakker
het brood vaak aangevreten. Dat brood mocht
feitelijk niet op markt komen, maar wie kon

Johanna van Castilië
Of de droom een daad werd weet niemand.
Om de vele gasten niet teleur te stellen,
traden zij een dag later nogmaals, nu met een
overdaad aan schittering, pronk en adellijk
vertoon, in de Sint-Gummaruskerk, in het
huwelijk. Het gezegde: ‘Dubbel genaaid
houdt beter!’- bestond in die tijd ook al en dat
het stel de ‘consumptie’ tussendoor genoten
had was voor niemand een probleem. Na het
pronkhuwelijk was er een gigantisch
feestbanket voor de adel en een groot
volksfeest voor de mensen op straat. Voor het
eerst maakten Vlaamse burgers kennis met
tarwebrood dat vanwege de lichte kleur
‘wittebrood’ genoemd werd.
25.1.6.
Koarebroeët en bócheskóch
We weten nog steeds niet wanneer de mensen
voor het eerst op het idee kwamen om granen
te dorsen en er brood van te maken.

De Middeleeuwse bakker bakt brood
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(Opmerking H5: Wittebrood werd in ons
Ripuarisch taalgebied ook weesbroët
genoemd, niet omdat het wit is, maar omdat
‘wees’ in ander woord is voor tarwe. In
Duitsland is ook nu nog Weizenbier en
Weissbier hetzelfde. Daar werd ‘Weizen’

dat controleren? Met de naam ‘rattenbrood’
ging het goedkoper dan het ongeschonden
brood over de toonbank.
Tarwe stelt hogere eisen aan de bodem en
wittebrood was veel duurder. We mogen
stellen dat er in de tijd van Filips de Schone
en Karel V, drie soorten brood gegeten
werden: Het tarwebrood, wittebrood of
herenbrood voor adel en rijke mensen, het
roggebrood, zwartebrood of armenbrood
voor de gewone man, een meelmengsel uit
tarwe en rogge voor het mengbrood of
regierbrood, dat door de gegoede burger
geconsumeerd werd. Het laatste
graanmengsel werd aangevuld met gierst,
haver, spelt, lijnzaad en boekweit. Kennelijk
bestond toen ook al een soort
‘zevengranenbrood’?

Boekweit
vroeger ‘Weissen’ genoemd. Bij ons wordt
het begrip ‘wees’ niet meer gebruikt en horen
we meestal ‘terf’. Wordt het niet te
verwarrend als we nu ook nog aan de weet
komen, dat ‘koare’ in Limburg synoniem is
voor rogge, maar in Holland een ander woord
is voor graan. Tegenwoordig ligt
‘volkorenbrood’ goed in de markt omdat het
gezond is, maar welke verkoopster weet dat
volgens Art. 16 van het Warenbesluit
volkorenbrood een beschermde
productaanduiding is voor roggebrood
(koarebroeët) ?
25.1.7.
Karel at herenbrood
Op veel plaatsen is het ook nu nog
gebruikelijk, om naast industriële gist,
zuurdesem te gebruiken van de vorige dag.
Sommige mensen gebruikten oud bier of
oude wijn, want klaarblijkelijk hebben ook
die gistlichamen een rijzend karakter.
Belangrijk is dat het deeg heel goed gekneed
moet worden en dat gebeurde vroeger niet
met een machine: ‘Zomwijlen mit voeten,
zomwijlen mit handen, ende ten laetsten
wertet ghecoekt ende ghebacken.’
(Opmerking: Mijn moeder, geboren in Vijlen
in 1903, kon zich nog goed herinneren dat
bakker Schins, overigens een neef van haar,
vooraf een heet sodabad nam voor de voeten
om daarna het deeg te kneden…)

We kennen tegenwoordig een rijke variatie
aan brood
Maar 'boekweit' is geen graan, het is een
plant uit de duizendknoopfamilie. Voor de
arme boer van vroeger was het van voordeel,
dat boekweit ook op onbemeste grond kon
groeien. De zeer kleine zaadjes zitten aan
dunne steeltjes en er zitten circa 45.000
zaadjes in één kg. De Duitse naam
Buchweizen kunnen we gevoeglijk vertalen
met beuktarwe. Als men vroeger sprak over
een ‘Bócheskóch’, was dat natuurlijk geen
koek uit Bocholtz, maar een koek uit
boekweit.
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en tenslotte werd er in plaats van water, melk
bij het deeg gedaan. Soms werden er ook
krenten aan toegevoegd en dan sprak men
over li cramitches en in Vlaanderen over
cramicke.

Deeg kneden met je voeten
De twee soorten brood in die tijd,
zwartebrood en wittebrood, waren bolvormig
en Luikse bakkers noemen zich bol’djî .
Oudere mensen kunnen zich herinneren dat
kinderrijke gezinnen een eigen bakoven
hadden. Zo’n oven werd gestookt met
takkenbossen (sjanse), en als de
vuursterretjes tegen de bovenkant flikkerden,
werd met een soort bezem alle hout en as
opzij geveegd. Het korenbrood (rogge) kwam
het eerst aan de beurt, dan het wittebrood
(tarwe) en tenslotte de heerlijke vlaaien. Op
kerkelijk feestdagen en zondagen, mocht men
niet bakken.… À propos: De grens tussen
Duitsland en Frankrijk wordt nog steeds
‘zwartbroodgrens’ genoemd, omdat aan de
Franse kant overwegend tarwebrood (pain de
froment of pain blanc) gegeten wordt.

Karel V
In Vlaanderen bestond een gebruik, om uit
mikdeeg een naakte Adem en Eva te bakken,
die vinsterpieke en vinstermieke genoemd
werden. De mikken die circa 800 gram
wogen werden op feestdagen voor de
vensters uitgestald, maar eerst werden de
‘edele’ delen met suiker bijgewerkt en
geaccentueerd... In de preutse tijd waarin we
nu leven zou de politie ingrijpen wegens
pornografische bakkunst, maar in de
Zuidelijke Nederlanden was men minder
nuffig. In Hasselt werden in cafés, tot kort
voor de Tweede Wereldoorlog, zogenaamde
vinstermiekes beschikbaar gesteld als prijs bij
kaartwedstrijden. De vinstermikken werden
met roomboter en rinse (zure) appelstroop
gegeten.

Deeg kneden met je voeten
Lag er voor Karel V een groen blaadje in
het verschiet?

25.1.8.
Li mitches werd mik
Aanvankelijk werden in Luik li mitches met
roggebloem gemaakt, later met tarwebloem
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Nu vragen wij ons natuurlijk af, hoe de paus
in het verre Rome reageerde, toen hij van het
dubbel ingezegende huwelijk hoorde. Paus
Alexander VI reageerde helemaal niet, want
hij had het veel te druk met frivole factoren
en andere zinnelijke zaken.
Paus Alexander VI (1431-1492-1503), werd
geboren in het Spaanse Xàtiva met de
burgerlijke naam Rodrigo Borgia. Hij was
een neef van paus Calixtus III (Alfonso
Borgia). Rodrigo werd paus door het
verlenen van steekpenningen en van de 23
kiezers waren er slechts vijf die weigerden
om steekpenningen aan te nemen. De
Borgia’s waren bekend om hun extravagant
en losbandig leven. In dat licht mogen we ons
niet verbazen dat de paus een maîtresse had,
bij wie hij vier kinderen verwekte: Juan,
Cesare, Joffre en Lucrezia. Zijn zoon Juan
werd in 1497 vermoord door zijn broer
Joffre, omdat Juan een relatie had met de
vrouw van Joffre. Zoon Cesare (1475-1507)
werd bisschop van Pamplona en op zijn 18e
verjaardag kardinaal. De Borgia’s waren
gewetenloze schurken en dochter Lucrezia
was daar een slachtoffer van. Eerst moest zij
trouwen met Giovanni Sforza en later met
Alfonso van Aragon. Deze laatste werd door
Cesare Borgia vermoord zodat Lucrezia in
het huwelijk moest treden met Alphonse I,
d’Este. Het is bekend dat bij iedere huwelijk
uitbundige en vooral losbandige bacchanalen
plaats vonden, waarbij ook dames van lichte
zeden aanwezig waren. Priesters die de
euvele moed hadden om de ‘paus’ aan zijn
ware opdracht te herinneren, kwamen als
hervormers op de brandstapel terecht. Het
pauselijke hof was een mengsel van
despotische macht, stralende pracht en
perverse orgiën. Het lag in de lijn der
verwachtingen dat paus Alexander VI niet
van ouderdom zou sterven. Op 18augustus
1503 maakte vergiftiging een einde aan zijn
leven. De kroniekschrijver weet te vermelden
dat er tien kruiers nodig waren, om de paus in
de doodskist te persen. Omdat het deksel een
beetje op een kier stond, moest deze met
spijkers dichtgenageld worden.

Wij mogen veronderstellen, dat Karel V, die
regelmatig tussen de Nederlanden en Spanje
pendelde, in Mechelen van ‘vinstermiekes’
mocht genieten. Van Karel is bekend dat hij
bij voorkeur ‘groene blaadjes’ lustte en liever
de sponde deelde met een jonge volkse griet,
dan met een adellijke dame op leeftijd…
Toen hij op 23 oktober 1520 in Aken tot
koning van Duitsland gekroond werd, zou hij
volgens een kroniekschrijver gezegd hebben:
‘Ik lust liever groen gras, dan oud hooi!’(…)
Karel kende uiteraard het tarwebrood dat aan
het Spaanse hof geconsumeerd werd en zei in
Aken: ‘In Spanje geniet ik van zwarte dolores
en wittebrood, maar in Aken is aan
zwartebrood en blanke meisjes geen nood
!’(…) Dat zegt iets over de eetgewoontes in
zijn rijk, maar het zegt nog veel meer over de
gewoontes van Karel. Over zijn reis naar
Aken, de kroning en een amerölsje (rôle
d’amour), iets meer in het volgende
tijdschrift.
25.1.9.
Een Borgia-paus
Zelfs als het protocol in Lier door het tweetal
in de war gestuurd werd, mogen we niet
vergeten , dat daar in 1496, het fundament
gelegd werd voor een meer dan twee eeuwen
durende relatie tussen Spanje en de
Nederlanden.

De spotprenten op paus Alexander VI waren
niet zeer Rooms
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ziektes die de christelijke zeevaarders
meebrachten uit Europa. Voor Columbus, de
zoon van een eenvoudige wever, was het
onvoorstelbaar dat hij na zijn reizen
ongelimiteerde toegang kreeg tot de Iberische
koningshoven. Hij kon het goed vinden met
koningin Isabella van Castilië (1451-1504),
die zoals we zien even oud was. Niet zelden
gaf zij grote bedragen aan Columbus, als een
ontdekkingsreis voorbereid moest worden.

Paus Alexander VI
(Bron: Hella S. Haasse, schreef in 1953 de
roman ‘De Scharlaken Stad’. Het is een
historische roman in de tijd van de
renaissance, ook de tijd van de brutale
Machiavelli (1469-1517) en de brave
Michelangelo (1475-1564). De naam van
Machiavelli werd een synoniem voor
arglistige en niets ontziende politiek en hij
was een medewerker van paus Alexander VI.
Het tweetal combineerde de krijgslust van
Mars met de zinnelijkheid van Venus. Kijk
eventueel ook even bij de vroegere aflevering
nummer 4, rubriek 5.6.7.)

Columbus ontdekt Amerika
Op haar aandringen werd hij benoemd tot
gouverneur van de Spaanse kolonie
Hispaniola. Toen Columbus in 1493 met
zeventien schepen nogmaals naar Hispaniola
voer, waren daar alle achtergebleven
Spanjaarden verdwenen… Uit respect voor
Isabella stichtte Columbus er een nieuwe
kolonie met de naam La Isabela. Columbus
kwam niet aan de weet wat er met zijn
mannen gebeurd was en de twist escaleerde.

25.1.10.
Columbus ontdekte
Amerika
1492 ontdekte Columbus (1451-1506)
Amerika, het jaar waarin de eerder genoemde
Borgiaspruit paus werd. Columbus was in de
vaste overtuiging dat hij na het oversteken
van de Atlantische Oceaan Indië zou
bereiken. We weten nu dat de omtrek van de
aarde 40.000 km is, maar Columbus was
overtuigd dat het niet meer zou zijn dan
28.000 km. Het waren in die tijd vooral
Spanje en Portugal, die de twee Amerikaanse
continenten koloniseerden. Men vond er
belangrijke grondstoffen en de bewoners
waren geschikt voor de mondiale
slavenmarkten. Inboorlingen die niet door
bruutheid om het leven kwamen, werden er
het slachtoffer van de vele besmettelijke

Columbus startte met uitbuiting van
indianenslaven
Hij voerde duizenden zogenaamde indianen
naar plaatselijke goudmijnen, waar ze als
slaven te werk werden gesteld. Het is bekend
dat de indianen van de Taínostam vrijwel
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allemaal door ziektes en uitputting om het
leven kwamen. Na 1510 moesten vanuit
Afrika slaven aangevoerd worden om in de
suikerrietplantages te zwoegen. De Spaanse
priester Bartolomé de las Casis (1484-1566),
die bisschop in de Nieuwe Wereld was,
schreef dat door de Spaanse overheersing
minsten drie miljoen slaven om het leven
kwamen. Door de katholieke leiders van
Spanje, tot aan Franco toe, werd die priester
als jood, verrader en klokkenluider
beschouwd.

25.1.11.
Magelhaen
Pas in 1513 ontdekte Vasco de Balboa de
Stille Oceaan, nadat hij in Midden-Amerika
een tocht over de bergen maakte. In 1520
veroverde Hernando Cortes het Aztekenrijk
in Mexico en nam hij de plaatselijke vorst
Montezuma gevangen. Spanje wilde nog
meer, men wist dat de aarde rond is en het
oosten zou ook via het westen bereikbaar
moeten zijn… Om dat te verifiëren stelde
Karel V aan de Portugees Ferdinand
Magelhaen (1418-1521) vijf schepen ter
beschikking, met de opdracht Indië via het
westen bereiken. Met 238 koppen aan boord
vetrok hij op 20 september 1519.

Isabella van Castilië
(Opmerking H5: We kunnen deze integere
man vergelijken met de Nederlandse auteur
Douwes Dekker (1820-1887), die onder het
pseudoniem Multatuli, de toen NederlandsIndische politiek hekelde. Toen hij berichtte
over machtsmisbruik, afpersing en corruptie,
werd hij overgeplaatst. Zijn fatsoen werd
door de Nederlandse overheid niet op prijs
gesteld.)
Een groot deel van het Caribische gebied
werd door Columbus in kaart gebracht, maar
toen hij voorbereidingen trof voor een
volgende reis overleed koningin Isabella.Dat
de gezondheid van Columbus geleden had en
hij volgens de koning van Spanje niet de
capaciteit had om in de Nieuwe Wereld een
demagogisch gezag op te bouwen, had
ontslag tot gevolg. De grote
ontdekkingsreiziger stierf in 1506 in de vaste
overtuiging dat hij Indië ontdekt had… Dat
tussen Europa en Indië een groot continent in
de weg ligt, wist niemand. Zijn zoon Diego
werd in 1508 gouverneur van Hispaniola en
diens zoon Luis werd later hertog van
Veragua. Het gebied ligt niet in Indië, maar
op de grens tussen Costa Rica en Panama.

De Portugese ontdekkingsreiziger
Ferdinand Magelhaen
Van begin af aan was er wantrouwen tussen
de Portugese kapitein-generaal en zijn
Spaanse kapiteins en matrozen. Vijf kapiteins
sloegen aan het muiten en Magelhaen maakte
er korte metten mee, door hen aan het bitseel
te knopen. Matrozen die kankerden werden
achtergelaten in Rio de Janeiro en wat er van
hen geworden is weet geen mens. De weg
naar Indië was een ‘hellevaart’, er was
gebrek aan eten en drinken zodat veel
matrozen aan scheurbuik stierven. In een
dagboek staat: ‘Het water dat we dronken
was geel en het stonk. We aten de repen
ossenhuid die om de uiteinden van de ra’s
gebonden waren. Er waren ratten aan boord
en het vlees was een lekkernij’(…)
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ongeschikt was om te regeren, werd die taak
waargenomen door haar vader en soms door
haar man Filips de Schone.

Magelhaen maakte een barre scheepsreis
door
Op 6 maart 1521 bereikte men Guam
(Micronesië) en op 7 april 1521 de
Filippijnen. Daar bond Magelhaen op 27 april
de strijd aan met inboorlingen en werd
dodelijk getroffen door een bamboespeer. Na
enige omzwervingen werd met slechts één
schip de thuisreis aanvaard, onder de leiding
van de Baskische kapitein Juan Elcano die
ook Del Cano genoemd wordt. Vanaf Timor
zeilde het schip in vijf maanden 18.000 km
naar de Kaapverdische eilanden.
Van de 238 koppen waren er nog 18 in leven.
Op 6 september 1522 kwam het schip in
Spanje aan en kreeg Juan Elcano te horen dat
zijn logboek niet in orde was. Omdat hij de
aardkloot in westelijke richting bevoer, kon
hij de kalender precies 24 uur inhalen.
Volgens de Spaanse kalender deed de
bemanning er 1081 dagen over, maar volgens
het logboek een dag minder.

Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige
De politiek van Filips was minder
confronterend dan die van zijn vader. Met de
Fransen probeerde Filips goede vriendjes te
blijven, door in 1498 tijdens het Verdrag van
Parijs te beloven definitief afstand te doen
van het stamland Bourgondië en op het
autonome hertogdom Gelre. De
zelfstandigheid van Gelre eindigde in 1543.
(Opmerking H5: We kennen de Munsterkerk
van Roermond met in het midden het
praalgraf van graaf Gerard IV van Gelre en
zijn eega Margaretha van Brabant. Erik Caris
schreef in De Maasgouw 2011/2: ‘Het
tweetal deed dit zonder twijfel met de
bedoeling hun opname in de hemel te
bespoedigen’.

25.2.
Filips bestuurt
25.2.1.
Zot Jaenneke
Filips verwekte bij Johanna van Castilië en
Aragon (1479-1555), twee zoontjes en vier
dochters.
Alle dochters werden later koningin en de
zonen, waaronder de bekende Karel V,
zouden keizer worden. Zijn vrouw Johanna
werd aan het Spaanse hof Juane la Loca
genoemd en dat begrip kwam in de
Nederlandse literatuur terecht met de naam
Johanna de waanzinnige. In Vlaanderen werd
zij doorgaans Zot Jaenneke genoemd.
In 1502 werd Johanna, ondanks haar
psychische handicap, erkend als koningin van
het Spaanse koninkrijk Aragon en in 1504
van het koninkrijk Castilië. Omdat zij

Het graf van het Gelders grafelijk echtpaar
in de Roermondse Munsterkerk
In de kerk worden ook relieken bewaard van
de H. Ursula en misschien ook een paar van
haar elfduizend maagden (…) Neder-Gelre in
het noorden en Opper-Gelre in het zuiden,
vormden geen geheel, want het hertogdom
Kleef zat daartussen. Waarschijnlijk was dat
de oorzaak dat de twee gebieden hun eigen
weg gingen, want mettertijd maakte Neder242

Gelre deel uit van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden, terwijl Opper-Gelre
tot de Zuidelijke Nederlanden behoorde, met
de belangrijke plaatsen Venlo en Roermond.

25.2.3.
Rijksbisdom werd
prinsbisdom
In 1506 stierf Filips, maar het was ook een
cruciaal jaar in het bisdom Luik, waartoe wij,
door de eeuwen heen behoorden. In 1506
kwam de eerste prinsbisschop aan het
bewind. Tot die tijd werd het bisdom
geregeerd door successievelijk 42
rijksbisschoppen, waarvan Notger (972) de
eerste en Johan IX van Horne (1450-14831506) de laatste was.

25.2.2.
Mysterieuze dood
Op welke wijze Filips in 1506 om het leven
kwam is niet bekend, maar er waren
mysterieuze omstandigheden. Bij de
Habsburgers gebeurde het wel vaker dat er
gekoppeld en ontkoppeld werd, om politieke
doelen te bereiken. Wij mogen ook niet
vergeten, dat de in Brugge geboren Filips
voor de Spanjaarden een vreemdeling was.
Voor hen was zijn broer Ferdinand de
feitelijke koning van Spanje.

Het kasteel van de heren van Horn
Jan van Horne, ook Van Hoorne genoemd,
was een loot aan de stamboom van het
geslacht Van Horne. (Opmerking H5: Over
de naam Hoorn, Hoorne en Horne doen veel
geruchten de ronde. Er wordt nog wel eens
verondersteld dat dit iets te maken heeft met
de Hollandse plaats Hoorn, maar die werd
gesticht door Hornus, een stiefzoon van
koning Radbout.)

Johanna de Waanzinnige werd na de dood
van haar man opgesloten in Tordesillas
Voor de labiele Johanna had de
‘ontkoppeling’ dramatische gevolgen. Zij
zonderde zich af en plaatste de kist met het
gebalsemd lijk in haar slaapkamer, in de
hoop dat hij op een goede dag uit de kist zou
stappen… Als zij onderweg was, nam ze de
kist mee, want je weet maar nooit. Soms
verhuisde de kist van kerk naar kerk en
overal waar de kist stond, werden H. Missen
gelezen voor zijn zielenrust. Tenslotte werd
Johanna krankzinnig en opgesloten in de
vesting van Tordesillas. (Opmerking: Het
kasteel kwam al eerder in het nieuws door het
Verdrag van Tordesillas op 7 juni 1494, toen
paus Alexander VI besliste dat na de
ontdekking van Amerika, de westelijk
gebieden toebehoren zouden aan Castilië
(Spanje) en de oostelijke aan Portugal.)
Die opsluiting had uiteraard ook politieke
waarde, want haar ambitieuze zonen wilden
hoger op de hiërarchieke ladder en koning
van Spanje worden. Johanna overleed op 12
april 1555 en het paar werd bijgezet in een
praalgraf in de koninklijke kapel naast de
kathedraal van Granada.

Rijksbisschop Jan van Horn
Jan van Horne kwam uit een geslacht dat
bekend werd door familieleden die
belangrijke functies bekleedden in de
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Nederlanden. Het staat vast dat de familie tot
de hogere adel van de Nederlanden behoorde
en veel bezittingen had.
Werd de plaats Horn in Limburg genoemd
naar het adellijk geslacht, zoals dat vroeger
soms gebruikelijk was? Of noemde de eerste
adellijke Van Horne zich naar zijn
geboorteplaats? Over de Van Hornes in het
algemeen en over hun genealogieën in het
bijzonder werd niet veel in kaart gebracht.
Van rijksbisschop Johan van Horne, die
vijftig jaar was toen Karel V geboren werd,
weten wij dat hij in de buurt van Maastricht
geboren werd en in 1483 rijksbisschop van
Luik werd. Rijksbisschoppen waren echte
houwdegens, want Van Horne had de handen
vol te doen, om de schade te herstellen, die
door oorlogshandelingen van zijn voorganger
Lodewijk van Bourbon waren ontstaan.We
mogen de invloed van Van Horne niet
onderschatten. We weten dat de
Bourgondiërs vaker dan eens een oogje, en
soms iets meer, op het bisdom wierpen. Maar
in 1492 kon Johan van Horne er voor zorgen
dat Filips de Schone de neutraliteit van het
bisdom erkende. Hij was een vooruitstrevend
man, want we weten dat diverse plaatsen aan
de Maas de inhoud van hun wc-pot ook nu
nog in de rivier lozen, terwijl Van Horne
reeds in 1487 een wet ratificeerde, waarin
afwateringen strikt gereglementeerd werden.
Wellicht is het nu weer tijd om de Wet van
Sint-Jacobus uit de kast te halen…

Prinsbisschop Everhard van der Marck
Het was een hele kunst, om in die bange
dagen de neutraliteitspolitiek te behouden. In
die tijd was het al gevaarlijk om bevriend te
zijn met koning Lodewijk XII van Frankrijk,
want hij was een tegenstander van de
Bourgondiërs en later van de Habsburgers. In
1518 werden de verhoudingen tussen Luik en
Frankrijk allengs koeler en er was te weinig
neutraliteit, toen de bisschop openlijk de kant
van Karel V koos. Ook toen gold het
gezegde: ‘De ene hand wast de andere!’ Een
jaar na zijn kroning tot koning, drong Karel
V er in 1521 er bij paus Leo X (1475-15131521) op aan, om Van der Marck met het
kardinaalspurper te verrassen. De vurige
Luikenaren waren niet blij met dit
‘handjeklap’ en eisten van hun bisschop, dat
hij de neutraliteit zo spoedig mogelijk zou
herstellen.

25.2.4.
Prinsbisschop Everhard van
der Marck
De eerste prinsbisschop van het bisdom Luik
werd geboren te Sedan in 1472 en werd
prinsbisschop in 1505 tot aan zijn dood in
1538. Hij was bisschop en humanist,
correspondeerde met de bekende humanist
Desiderius Erasmus (1467-1536) en
bevorderde in zijn bisdom kunsten en
wetenschappen. Het werd hem niet in dank
afgenomen dat hij de RK Kerk een beetje te
oubollig vond en was van plan hervormingen
door te voeren. Zo ver is het echter nooit
gekomen.

Van der Marck startte de bouw van het
Prinsbisschoppelijk Paleis
Het doet vreemd aan dat bisschop Van der
Marck de groei van de steenkool- en
staalindustrie bevorderde en tot wasdom
bracht, nog vreemder, dat hij de
wereldberoemde Luikse wapenindustrie
stimuleerde. Onder het bewind van deze
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Ferdinand (1503-1564) was ook niet dom en
beschouwde zich als erfgenaam en heerser
van de Oostenrijkse gebieden. Bij zijn
doopsel had hij immers te titel Aartshertog
van Oostenrijk meegekregen. Bij het
Verdelingsverdrag van Worms in 1521,
werden de Oostenrijkse gebieden aan
Ferdinand overgedragen, maar Karel V
mocht voortaan de titel aartshertog van
Oostenrijk voeren.

bisschop werd in 1526 een begin gemaakt
met de bouw van het prinsbisschoppelijk
paleis te Luik. (Opmerking H5: Het gebouw
uit carboonkalksteen staat er nog steeds en is
een bezoek waard. De binnencour wordt
omringd door een galerij met zestig zuilen.
De zuidgevel werd in 1738 vernieuwd. In
1849 werd er een nieuwe vleugel gebouwd en
thans worden de gebouwen gebruikt door
provinciebestuur en justitiële diensten.)
25.2.5.
Maximiliaans dood
Bij leven en welzijn, gaf Maximiliaan
opdracht aan een kunstenaar om 40
levensgrote bronzen beelden te maken, die
als onderdeel moesten dienen voor zijn
praalgraf in de Hofkirche te Innsbruck. Toen
de keizer op 12 januari 1519 overleed, waren
er 28 beelden klaar. Omdat zijn zoon, Filips
de Schone, reeds in 1506 overleden was,
werd hij opgevolgd door zijn kleinzoon Karel
V. Feitelijk werd toen de basis gelegd voor
een Oostenrijkse en een Spaanse tak van het
Huis Habsburg. Karel V wilde natuurlijk de
Oostenrijkse erflanden aan zijn rijk
toevoegen, maar zijn drie jaar jongere broer

Grote beelden omringen het graf van
Maximiliaan in Innsbruck

Hoofdstuk XXVI Karel V (1500-1558)
Grote had hij gemeen, dat hij als despoot
over een gigantisch groot rijk regeerde en de
RK religie met het zwaard predikte.

26.1.
Karel’s jeugd
26.1.1.
Voogdijkind
Karel V werd op 24 februari 1500 in Gent
geboren, als zoon van Filips de Schone en
Johanna van Castilië. Karel en drie zussen,
(Eleonora (1498), Isabella (1501), Maria
(1505), werden in de Nederlanden geboren en
in Mechelen opgevoed door hun tante
Margaretha van Oostenrijk (1480-1530),
maar zijn boertje Ferdinand (1503) en zusje
Catharina (1507) zagen het levenslicht in
Spanje en bleven in Madrid om daar
opgevoed te worden. In 1517, toen Karel een
reis naar Spanje maakte, zag hij zijn moeder,
broertje en drie zussen voor het eerst.

Karel V genoot zijn opvoeding aan het
Prinsenhof te Gent
Dat neemt niet weg, dat het Karel V niet
lukte de religieuze eenheid te waarborgen en
ontstonden er in zijn tijd een aantal
reformatorische scheuringen. De Spanjaarden
waren er niet blij mee dat Karel aan het
Prinsenhof in Gent opgevoed werd.. Toen hij

26.1.2.
Twee aartshertogen
Als wij over keizer Karel praten denken we
in eerste instantie aan Karel de Grote. In
België is dat anders, daar wordt Karel V,
meestal keizer Karel genoemd. Met Karel de
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Duitsland. Van de andere kant kon hij Europa
niet beschermen voor de Lutherse scheuring.
Karel kreeg van de paus de opdracht om de
reformatie te vuur en te zwaard te bestrijden.
Net als nu was ook in die tijd een dialoog
omtrent de uitleg van de Leer, niet mogelijk.

op 7 maart gedoopt werd was hij reeds
aartshertog van Oostenrijk en hertog van
Luxemburg. Omdat zijn moeder labiel was,
werd hij door zijn tante, tevens landvoogdes,
Margaretha van Oostenrijk, opgevoed. Zijn
broertje Ferdinand (1503-1556-1564), werd
in Spanje opgevoed. Nog vreemder is dat ook
Ferdinand de titel aartshertog van Oostenrijk
voerde, maar werd in 1531 koning van
Duitsland. Na de dood van Karel V in 1558,
werd hij keizer van het Heilig Roomse Rijk.
26.1.3.

26.1.4.
Steeds meer…
Kareltje was nog geen jaar oud, toen hij op
22 januari 1501, als ridder opgenomen werd
in de Orde van het Gulden Vlies. Toen zijn
vader in 1506 overleed werd hij grootmeester
van deze ridderorde en veranderde in 1516 de
statuten, zodat voortaan 51 Vliesridders aan
tafel mochten zitten, tegen voorheen 31. In
die tijd was het de voornaamste ridderorde.

Einde van Bourgondie

Door Duitse historici wordt Karel V als de
eerste monarch over de Nederlanden, uit het
Huis Habsburg beschouwd. Natuurlijk was
zijn grootvader Maximiliaan ook een
Habsburgers, maar diens rol in de
Nederlanden was meer van stiefvaderlijke
aard. Het regeren liet hij over aan
regentessen, zodat Maximiliaan (1459-14931519), tijd overhield voor Mars en Venus,
voor oorlog en liefde… In 1543 zouden ook
nog Gelre en Friesland aan Karel V vallen en
daarmee kwamen de Zeventien Provinciën
onder één heerser. (Opmerking H5: De naam
Bourgondië bleef weliswaar een begrip, zoals
die bij ons ook nu nog een bekend is, maar in
Frankrijk werd het oude stamland een regio
bestaande uit vier departementen. De regio is
bekend vanwege pinot (rode wijn) en
chardonnay (witte wijn)

De Orde van het Gulden Vlies
(Opmerking H5: Gulden Vlies is een ander
woord voor ‘schapenvacht’ en herinnert ons
aan de Vlaamse textielmanufacturen. Maar
het vlies staat niet op zich, want het werd
bevestigd aan een gouden ketting bestaande
uit briquets et silex, vuurijzers en vuurstenen.
Natuurlijk behoorde daarbij een passend
motto: ‘Ante Ferit Quam Flamma Micet’,
(Eerst ketsen, dan vonken). Iedere heerser
had zijn eigen motto en dat van Karel V was
kort en duidelijk: ‘Plus ultra’ en dat wordt
vertaald met ‘steeds meer’.
26.1.5.
Mechelen
Vader Maximiliaan was een rasechte
Habsburger, hetgeen niet wegneemt dat wij
niet zelden zijn zoon Filips, als laatste
Bourgondische vorst beschouwen, die over
de Nederlanden regeerde. In 1504 vestigde
hij de Grote Raad der Nederlanden in
Mechelen. Aanvankelijk in het Schepenhuis
en later in het Hof van Savoye. Dat was het
hoogste rechtscollege, want hier werd ook

Karel V bestuurde een zeer omvangrijk rijk
Het opperbestuur van Karel V valt op de
snede van ridderdom en prémoderne tijd. Aan
Karel V hebben we te danken dat Ottomaanse
aanvallen afgeslagen konden worden. Om de
strijd aan te binden met de ‘heidenen’ moest
hij een beroep doen op de protestantse adel in
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Aan het voogdijschap van tante Margaretha,
kwam officieel een einde toen Karel op 5
januari 1515, meerderjarig werd. Vanaf dat
moment was Karel zelden in Mechelen, maar
bezocht zijn tientallen heerlijkheden, waar hij
tijdens een Blijde Intrede op majestueuze
wijze ingehaald werd.

recht gesproken over Frans- en Duitstalige
Bourgondische gebieden. Denken wij aan het
tweetalige Luxemburg, dat aan die tijd een
gezegde overgehouden heeft. Als men daar in
laatste instantie zijn gelijk wil halen zegt men
ook nu nog: ‘Mir gin op Mechelen!

Margareta van Oostenrijk
In 1507 werd Margaretha van Oostenrijk
(1480-1530), de enige dochter van
Maximiliaan en Maria van Bourgondië,
belast met de voogdij van Karel V. Ze was
pas 26 jaar, maar had toen al een bewogen
leven met drie huwelijken achter de rug. Haar
motto luidde: Fortune Infortune Fort Une, en
kunnen we vertalen met: ‘Het lot maakt één
persoon zeer ongelukkig’. (Opmerking H5:
Haar devies kunnen we ook lezen in de kerk
van Brou, een uniek bouwwerk dat zij liet
bouwen in de buurt van Bourg-en-Bresse. In
de kerk bevindt zich een praalgraf waar haar
stoffelijk overschot in 1532 bijgezet werd.)
Op zeer jonge leeftijd werd zij uitgehuwelijkt
aan Karel VIII van Frankrijk, maar werd later
aan haar ouders teruggegeven. In 1497
trouwde zij met Johan van Castilië, maar die
stierf een half jaar later. Ze huwde in 1501
met hertog Filibert II van Savoye, maar die
stierf in 1504, toen hij op een hete dag een
glas ijskoud water dronk. De weduwe besloot
toen haar hele leven de zogenaamde
weduwekap te dragen. Zij hield hof te
Mechelen, waardoor deze mooie stad aan de
rivier de Dijle, in die tijd de eigenlijke
metropool van de Nederlanden was.
26.2.
26.2.1.

Karel V op jeugdige leeftijd
Volgens sommige bronnen werd zij
opgevolgd door Maria van Hongarije (15051558), die van 1531 tot 1555 landvoogdes in
de Nederlanden was. Er wordt ook beweerd,
dat Margaretha opgevolgd werd door Antoine
Lalaing (1480-1540), graaf van Hoogstraten.
Die was reeds kamerheer aan hof van Filips
de Schone (1478-1506) en vanaf 1510
kamerheer van Karel V. In 1522 werd
Lalaing stadhouder van Holland en andere
gebieden in de Nederlanden. (Opmerking H5:
Oorspronkelijk was een kamerheer een
bediende die de slaapkamers van de heerser
mocht betreden, maar na de middeleeuwen
werd het een adviseur van de koning of
koningin. Het betekent dat hij het
regeringshoofd moest adviseren en
begeleiden, soms ook vertegenwoordigen.)
26.2.2.
Duitse paarden
Toen Karel V meerderjarig werd, kwam er
een einde aan de eerste regering- en
voogdijperiode van Margaretha. Ruim een
jaar later spoedde Karel zich naar Spanje, om
taken van de overleden koning Ferdinand van
Aragon (1452-1479-1516) over te nemen,
zodat er voor Margaretha een nieuwe
regeringsperiode in de Nederlanden begon.
Aan het Prinsenhof in Gent werd Frans

Karel meerderjarig
Blijde intrede
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gesproken, de taal van het oorspronkelijke
stamland Bourgondië. Maar aan het hof werd
hij ook onderwezen in de Nederlandse- en
Duitse taal. Toen hij in 1517 naar Spanje
trok, maakte hij daar kennis met zijn zieke
moeder en broertje Ferdinand. Waarschijnlijk
sprak hij ook Spaans, want een bekend
gezegde van Karel V is: ‘Ik spreek Spaans
met God en mijn familie, Italiaans met
dames, Frans met soldaten, Nederlands met
het personeel en Duits tegen mijn paarden!’

een religieuze opleving, die al in het begin
van de 15e eeuw, onder Johannes Hus (13701415) in Bohemen was begonnen. Reeds bij
het Westers Schisma van 1378, werden door
de Kerk twee pausen gekozen; een te Rome
en een te Avignon. De verdeeldheid binnen
de Kerk werd nog groter toen tussen 1409 en
1414 drie pausen beweerden de
plaatsvervanger van God te zijn.

Johannes Hus werd in 1415 in Praag levend
verbrand
Toen Hus in 1415 naar de brandstapel
gevoerd werd zei hij: Pravda vítězí (de
waarheid zal overwinnen). De Kerk had
gehoopt dat met de rook en brandlucht ook
de reformatorische idealen zouden
verdwijnen. Op religieus gebied bleek de
Leer van Hus blijvend. De vonk die de
Engelse reformator John Wycliffe (13301384) sloeg, was een vlammetje bij Geert
Grote (1340-1384), een kaars bij Hus (13701415) en een vreugdevuur bij Luther (14831546). Luther was een fervent bewonderaar
van zijn twee voorgangers en een belangrijke
bijbelvertaler. De RK geestelijkheid smeekte
Karel V om Luther levend te verbranden,
maar Karel V weigerde aan die smeekbede
gevolg te geven. Uiteraard had ook Karel V
in de gaten, dat het in Rome een zootje was,
maar durfde dat als Rooms Keizer niet
hardop te zeggen.In Nederland wordt
Johannes Calvijn (1509-1564) meestal in één
adem genoemd met Maarten Luther, maar de
laatste was pas acht jaar, toen Luther zijn 95
stellingen openbaar maakte.Van alle
reformatoren had Kalvijn de minst religieuze
diepgang doch omgekeerd evenredig
kwamen bij hem de tegenstellingen met de
RK Kerk het hevigst tot uitdrukking.

Karel V te paard waarmee hij Duits sprak
Niet vlijend voor de grote reformator Martin
Luther (1483-1546), met wie Karel V het
later aan de stok zou krijgen. We weten dat
Karel in Gent geboren werd en zijn overtuigd
dat hij veel liever in Spanje vertoefde dan in
de Nederlanden. Omdat Margaretha in
Mechelen niet de mogelijkheid had, om Karel
op het koningschap voor te bereiden,
bereidde zij het koningschap voor op Karel.
Dat zou op 23 oktober 1520 in Aken
gebeuren. Hieraan zullen wij in onze
kerstuitgave een opmerkelijk hoofdstuk
besteden.
26.2.3.
Protestantisme
1519 was in meer dan één opzicht een
cruciaal jaar, want in die tijd maakte Karel V
een reis naar Duitsland en kwam daar in
contact met de aristocratie die het
protestantisme omarmd had.
Protestantisme, hervorming en/of reformatie
zijn begrippen die gerelateerd worden aan
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(Opmerking H5: Diverse religieuze
stromingen werden samengevoegd en heten
thans ‘Protestantse Kerk Nederland’.)

uitbraken. De Tachtigjarige Oorlog zou pas
in 1568 uitbreken en tot 1648 duren. Het
neemt niet weg, dat de invloed van de
reformatie in enkele landen tot op de huidige
dag merkbaar is.

26.2.4.
Geen dialoog
Reeds in 1521 werd Karel V min of meer
gedwongen streng op te treden tegen de
oprukkende reformatie. Het waren geen
gewone burgers, maar intellectuelen en
andere beschaafde mensen die vanuit
Vlaanderen en Artesië hier naartoe kwamen.
(Opmerking H5: Artesië behoort thans bij
Frankrijk en wordt Artois genoemd. Vroeger
was het één van de Zeventien Provinciën van
Karel V. De belangrijkste plaats was Atrecht,
thans Arras.)

26.2.5.
Roomse aflaten
Het klopt niet, dat Luther een bekend
reformator werd omdat hij de ‘Roomse
aflatenhandel’ aan de kaak stelde. De
waarheid gebiedt te schrijven dat Luther een
speciale aflaat niet in overeenstemming kon
brengen met de christelijke Leer. Het ging
om de Peterskerkaflaat, die men ook ‘post
mortem’, dus na de dood kon verdienen.

Handel in aflaten
Door betalingen konden RK gelovigen de
stoute zieltjes uit het vagevuur vrijkopen…
Het stoorde Luther in hoge mate, dat het
geld, om de ‘zieltjes’ vrij te kopen,
belangrijker was dan het berouw over de
zonde. Vroegchristelijke auteurs schrijven
zonder uitzondering met nadruk over de staat
van voorhemelse reiniging, om de smetten
van begane, maar reeds vergeven zonden, uit
te boeten. (Opmerking H5: Protestanten
weten dat de apocriefe boeken niet door de
H. Geest geïnspireerd werden en zij geloven
dus niet in een vagevuur. Ook de joden
geloven niet in een vagevuur en de moslims
beschouwen de hel als een plek waar
zondaars gelouterd worden.)

De uitvinding van de boekdrukkunst zou de
reformatie bevorderd hebben
Het was een grote handicap voor Karel V, dat
de diverse pausen en tegenpausen de
reformatie veroordeelden en pertinent
weigerden om met hervormers van gedachten
te wisselen. Een breuk tussen katholieken en
protestanten was toen onvermijdelijk. Was de
uitvinding van de boekdrukkunst een
duivelse uitvinding? In ieder geval konden de
protestanten hun Leer op die manier
wereldkundig maken en groeiden de sekten
voorspoedig. De boekdrukkunst voedde ook
de politieke tegenstellingen tussen hoge
katholieke aristocratie en de lage landadel,
zodat her en der godsdienstoorlogen

26.2.6.
Luthers 95 thesen
De Duitse reformator Philipp Melanchthon
(1497-1560), schreef ooit dat Luther de 95
thesen aan de deur van de slotkerk te
Wittenberg bevestigde. Melanchthon was niet
alleen een classicus en theoloog, hij was ook
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van Karel V, die op 23 oktober 1520 in Aken
plaats vond. De reis van Wittem naar Aken
was penibeler dan men dacht. Het was geen
probleem dat aan de stoet 4000 ruiters en
5000 man voetvolk deelnamen, maar het was
organisatorisch niet mogelijk, dat en de
hertog van Gulik (Jülich), alsook de
keurvorst van Saksen, voorop wilden rijden.
Ook de welkomstrituelen op de Wilkensberg,
westelijk van Aken, waren anders dan
gedacht.

gezegend met een grote fantasie. Geen mens
die de 95 thesen aan die deur gezien heeft.

Martin Luther
Dat daarna tekeningen en schilderijen
werden gemaakt is geen bewijs. Ook Luther
(1483-1546) schreef nergens, dat zijn thesen
op deze wijze openbaar gemaakt werden.
Wel is bekend dat Luther in 1517, in
Wittenberg aan de Elbe, naar goed gebruik,
diverse stellingen bij de universiteit
(de)poneerde. Hij deed dit op bescheide
wijze, zonder te tieren of iemand te
beledigen. Na de dood van Luther schreef de
fanatieke protestant Melanchthon een paar
regels die verwarring zouden zaaien: ‘Luther,
een man van brandende ijver als het gaat om
de juiste interpretatie van de ware
geloofswaarden heeft aan de kerk in de buurt
van het kasteel te Wittenberg, een dag
voorafgaande aan het hoge feest van
Allerheiligen in 1517, zijn thesen
aangeslagen’. (…)
(Opmerking H5: Als wij van de fiscus, in de
bekende blauwe omslag, een ‘aanslag’
ontvangen betekent dat niet, dat die aan de
voordeur gespijkerd word, maar dat zich in
die omslag een zogenaamde fiscale aanslag
of vaststelling bevindt.)
Het staat vast dat Luther zijn 95 thesen, op de
toen gebruikelijke wijze met de hand
geschreven, aan de aartsbisschop van Mainz
gestuurd heeft, die in eerste instantie de
inhoud moest vergelijken met de bestaande
RK Leer. Het was trouwens niet de enige fout
die Melanchthon maakte. Hij schreef ook dat
Luther in 1511 op bezoek was bij de paus
Julius II (1443-1513), die met aflatengeld de
Sint Pieterskerk bouwde.
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Prefatie
De volgende keer kunnen wij onder de
kerstboom ‘smullen’ van de koningskroning
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