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Voorwoord
Gefeliciteerd! Onze vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom in dit nummer extra aandacht
voor onze eigen geschiedenis. Verderop vindt u diverse stukjes hierover.
Vanwege ons jubileum proberen we dit jaar ook extra activiteiten te organiseren. Zie hiervoor
onze agenda en natuurlijk de website waarop steeds alle convocaten te vinden zijn. Hier blijft u
ook op de hoogte van de meest actuele zaken. Bezoek ons op www.debongard.nl
Het jubileumjaar staat in het teken van pastoor
Dydden. Hij was pastoor van Simpelveld en
Bocholtz van 1571 tot 1616. Een roerige tijd, zo
midden in de Tachtigjarige oorlog.
Zoals bij velen reeds bekend, heeft pastoor
Dydden zogenaamde memorieboeken
bijgehouden. Gelukkig zijn die bewaard gebleven.
Om deze bron toegankelijker te maken, hebben
sinds jaar en dag mensen van onze vereniging
hieraan gewerkt in de werkgroep Dydden. De
originelen zijn namelijk in Latijn, oud Frans en
oud Nederlands, en geschreven in een voor ons
niet meer zo goed te lezen handschrift. En nu, in
ons jubileumjaar, is het zo ver: het Dyddenboek is
gereed. Tijdens de jubileumavond voor onze
leden op 8 mei wordt dit boek gepresenteerd. U
kunt het dan natuurlijk inzien en ook kopen voor
uw eigen bibliotheek.
Om ons te begeleiden door dit “Dydden jaar”
hebben wij een afbeelding als beeldmerk gekozen.
U zult onze versie van pastoor Dydden op diverse
plekken tegen komen. Hiernaast kunt u hem alvast
eens goed bekijken.
Op 28 februari is al een zeer druk bezochte lezing
geweest in dit kader. We zijn toen met de Prins
de Maas over geweest. Dhr. Jean Knoors heeft ons toen meegenomen met het leger van Willem
van Oranje. Vanuit Duitsland, langs Aken naar kasteel Wittem. En van daar in één nacht bij
Obbicht over de Maas en verder naar Maastricht. Dit immense leger is beslist niet ongemerkt langs
Simpelveld en zijn pastoor Dydden getrokken.
Dydden zal ook het onderwerp worden in onze expositie op Scholtissenhof. Op 1 april zal de
opening plaatsvinden van de nieuwe expositie: Pastoor Dydden en zijn verhalen van de
Tachtigjarige oorlog. U bent allen van harte uitgenodigd om ons op die dag te bezoeken. De sectie
zal er dan ook zijn om u verdere uitleg te geven bij deze expositie. Na 1 april is de expositie te
bezoeken tijdens openingstijden van Scholtissenhof (behalve op zondag).
Zoals elk jaar vindt ook dit jaar op Goede Vrijdag (6 april) de wegkruiswandeling plaats. We
starten dit jaar om 20.00 uur bij het wegkruis aan de markt in Simpelveld. Onderweg is tijd voor
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individuele gedachten, een praatje en natuurlijk een uitgelezen kans om de wegkruisen in onze
gemeente te bewonderen.
Verder is binnenkort de dialectavond. Excuses, dit moet zijn dialectavonden. Vanwege het
jubileum zal de sectie dialect haar dialectavond dit jaar twee keer houden. Op 13 april in
Simpelveld en op 20 april in Bocholtz. Er is dus geen reden om deze avond te missen!
Er zullen dan ook optredens zijn van kinderen die zich gemeld hebben voor de dialectwedstrijd.
In het vorige periodiek stond een oproep voor hulp. Doordat ons enkele zeer actieve leden zijn
ontvallen, blijven nu diverse taken binnen onze vereniging liggen. Hieronder nogmaals een oproep
voor hulp bij de taken die nu blijven liggen.
- Voor onze bibliotheek en archief heeft inmiddels secretaris Werner Wierts het sectieleiderschap over genomen van Math. Klinkers. Hulp bij het beheer en toegankelijk maken
van alle documenten zou hier welkom zijn.
- Jaarlijks worden de advertenties voor dit periodiek bij de lokale middenstand aan de man
gebracht. Ook hiervoor zoeken wij iemand die dit één keer per jaar op zich wil nemen.
- Daarnaast moet de verenigingskroniek worden bijgehouden. Een soort fotoalbum of
dagboek van onze vereniging, waarin op ongedwongen wijze alle activiteiten aan bod
komen die hebben plaatsgevonden. Soms met een kort verhaaltje, soms met een foto. Net
hoe het past. Ook hiervoor zijn wij op zoek naar iemand die dit op zich wil nemen.
- Verder zijn wij op zoek naar iemand die zich vanuit het bestuur wil bezig houden met het
(mee) organiseren van activiteiten en de PR voor zijn of haar rekening wil nemen. Vooral
de groep Bocholtzenaren in het bestuur kan aanvulling gebruiken.
- De sectie dialect is op zoek naar mensen die zich met dialect willen bezig houden, in
welke vorm dan ook (schrijven, gedichten, toneel, studie, etc.)
Voor de bezorging van de periodieken hebben zich gelukkig wel enkele personen
aangemeld. Waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank aan degenen die dit op zich genomen
hebben en zij die dit nu al doen of gedaan hebben.
Voelt u er iets voor om bij een van deze activiteiten een bijdrage te leveren of wilt u ergens anders
ondersteunen? Denk niet dat uw bijdrage te klein zal zijn! Wij zijn blij met elke hulp die wordt
aangeboden. Neem contact op met mij of één van de andere bestuursleden voor meer
informatie of u aan te melden.
Verder zijn wij nog steeds op zoek naar uw persoonlijke bijdrage over klooster Loreto. Wat heeft
dit gebouw en hun bewoners voor U betekend? Gezien de aanstaande sluiting van het klooster
Loreto zijn wij namelijk voornemens medio 2012 een themanummer Loreto uit te geven.
Indien u herinneringen, anekdotes, foto’s of andere zaken heeft, die hieraan een bijdrage kunnen
leveren, laat het ons dan a.u.b. weten.
Nu wens ik u een feestelijk jubileumjaar, waarin u van veel heemkundige zaken kunt genieten.
Denk er ook nog even aan u aan te melden voor de openstaande klussen. Ook als u een iets maar
ten dele zou kunnen invullen zijn wij blij met uw bijdrage.
Namens het bestuur,
Armin Hamers
telefoon 045-5445482

of email debongard@hotmail.com
3

1987 - 2012
Jubileumjaarprogramma 2012
Postbus 21.009
6369 ZG Simpelveld

di.
zon.
zon.
vrij.
zon.
vrij.
vrij.
di.

20 maart
1 april
1 april
6 april
8 april
13 april
20 april
8 mei

don. 17 mei
zon. 27 mei
zon. 3 juni
.

zat. 23 juni
juli/augustus
1 tot 6 september
zon. 9 september
zat. 13 oktober
di. 13 november
zon. 2 december

Algemene Jaarvergadering 19.30 uur met film.
Opening expositie Scholtissenhof om 12.00 uur.
Museum Weekend.
Goede Vrijdag, wegkruisenwandeling in S’veld 20 uur
Pasen.
Dialectavond Partycentrum Oad Zumpelveld 20 uur.
Dialectavond in Bocholtz in Harmoniezaal 20.00 uur.
Jubileumavond: H. Mis 19.00 uur;
onthulling plaquette 19.30 uur;
Huldiging jubilarissen 20 uur met
presentatie Dyddenboek en lezing.
Hemelvaartsdag.
Pinksteren.
“Taxatie op locatie “in samenwerking
met “Kunstig Spektakel” in Huize Loreto.
Excursie Stevensweert met midzomernachtwandeling
Vakantie.
Speurtocht langs etalages.
Open Monumentendag 2012.
Excursie naar Luik.
Najaars ledenvergadering 19.30 uur; 20.00 uur lezing
over kloosternijverheid.
Kerstmarkt te Bocholtz.
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DIALEKOAVEND
,, DER EENENTSWANTSIGSTE PLUK ”
In 2012 viert d’r Heemkundeverein ‘t feit dat ze 25 joar besjteet. ’t Jubileumjoar beg(j)inne vier op
vriedig der 13e april mit der dialekoavend in Zumpelveld, inge sjunne oavend in Bócheser,
Zumpelvelder en anger plat. Eng weech later, d’r 20e april sjtunt vier mit ’t zelfde prog(j)ram in
Bóches .
Thema van dis oavende is:

VAN ALLES G(J)ET
Der dialekg(j)roep bringt üch inge ouwerwetse dialekoavend, mit g(j)edichte en sketches.
Vuur g(j)ezank kunt ing van de betste dialekzenger van Limburg, en vuur enge hatseliege
laach zörge vier ôch. In ’t jubileumjoar is ’t allersjunste wat vier üch kenne beië en woa vier sjtolts
op zunt, ’t óptreëne van drei kinger van de basissjoeël.

Vrieddig 13 April 2012 in Zumpelveld
Um 20.00 oer in der zaal van‘’OUD ZUMPELVELD” Irmsjtroas 23.
Zaal aofe 19.00 oer

Vrieddig 20 April 2012 in Bóches
Um 20.00 oer in ”der Harmoniezaal” Dr. Nolensjtroas 5a
Zaal aofe 19.00 oer
Vier hoffe üch in Zumpelveld wie in Bóches tse kinne beg(j)russe.
Sectie dialect Zumpelveld – Bóches

(op de foto ontbreekt Aggie Sterck)
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1987 - 2012

Simpelveld, 1 maart 2012

Beste jubilarissen en overige leden van onze vereniging,
In 2012 viert de Heemkundevereniging De Bongard het 25-jarig bestaan.
Bij die gelegenheid zijn er diverse publieksactiviteiten, maar is er ook een jubileumavond. Die
avond, dinsdag 8 mei 2012, zal het jubileum aan bod komen maar tevens het Dyddenboek als
bronnenpublicatie het licht zien. Van die avond treft u het conceptprogramma in dit
jubileumperiodiek aan.
Enkele onderdelen daarvan vragen om onze aandacht. Dat is om 19.30 uur de onthulling van de
door de gemeentelijke plaquettecommissie geïnitieerde plaquette van pastoor Dydden aan de
pastorie te Simpelveld, met medewerking van pastoor Pisters en het college van B & W.
Vooraf zal om 19.00 uur een H.Mis zijn in de Remigiuskerk te Simpelveld voor de overleden en
levende leden van onze vereniging waarvoor wij u ook uitnodigen.
Na deze onthulling begint in Partycentrum Simpelveld rond 20.00 uur onze jubileumavond met de
presentatie van het Dyddenboek. Als bestuur willen we u als leden en in hert bijzonder onze
jubilarissen vragen of u hierbij onze gasten zou willen zijn.
Vlaai en thee/koffie staat bij binnenkomst voor u klaar.
Wij hopen dat u aan ons verzoek om aanwezig te zijn wilt tegemoet komen en dat wij u van harte
welkom kunnen heten
Een lijst van onze jubilarissen treft u ook in dit periodiek aan.
Namens het bestuur van de HKV “De Bongard” Simpelveld-Bocholtz

Werner Wierts
Secretaris
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Jubileumavond 25 jaar heemkundevereniging
dinsdag 8 mei 2012
Conceptprogramma:
19.00 uur
19.30 uur
Ca. 10 min.
Ca. 10 min.

H. Mis Sint-Remigiuskerk Simpelveld met jubileumintentie
Onthulling plaquette aan/op pastorie Simpelveld
Toespraak pastoor Pisters (of Pierik)
Toespraak burgemeester De Boer inzake plaquette pastoor Dydden

20.00 uur

Jubileumavond Partycentrum Oud-Zumpelveld
(locatie: Irmstraat 23 te Simpelveld)
Bestemd voor leden en genodigden
(voorstel genodigden: College van B&W; beide pastoors en evt. genodigden inzake
het jubileumboek)
Ledenavond met vlaai en koffie/thee

Ca. 10 min.
Ca. 10 min.
Ca. 10 min.

Welkomstwoord voorzitter
Korte huldiging 25-jarige jubilarissen door vicevoorzitter of beschermheer
Toespraak burgemeester aan jubilerende vereniging

Ca. 10 min.
Ca. 5 min.

Boekpresentatie, eerste exemplaren voor pastoors en burgemeester
Dankwoord pastoor Pierik (of Pisters)

Ca. 1 uur

(21-22u) Inleiding op het Dyddenboek door auteur Jo Van der Werf

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz
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IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN !!!!!
Ja; velen met mij zouden wel eens willen weten wat de waarde is van het erfstuk dat thuis op de
kast staat of aan de muur hangt.
Noteer dan alvast de datum: zondag

3 juni 2012.

In het kader van ons 25 jarig bestaansfeest organiseren wij “ Heemkunde vereniging De Bongard “
een taxatiemiddag.
Beëdigde taxateurs staan ter uwer beschikking om u blij te maken of teleur te stellen met de
waarde van uw kunst- of antiekvoorwerp.
Is het Kunst of is het Kitsch ?
Zij zullen met behulp van beeld en geluid inzicht verschaffen in de historie, de kenmerken, de
details en de makers ( voor zover als mogelijk ) van de aangeleverde stukken.
Op die zelfde dag organiseert de Stichting Culturele Evenementen Simpelveld / Bocholtz binnen
de week van de amateurskunst ( WAK ) het jaarlijkse, uit Simpelveld niet meer weg te denken,
“Kunstig Spektakel “.
Nadere berichtgeving volgt in de dagblad- en weekpers.

Eencellige koraal via kraal naar koraalmuziek
In de gangbare dialectwoordenboeken, die ook wel idioticons genoemd worden, komen wij het
subjectief ‘koraal’ niet tegen. Ook in Vlaamse dialectwoordenboeken waar, onder invloed van de
romantiek en het Dietsdom van de Vlaamse Beweging, veel idiotica ontstonden, zoeken wij
tevergeefs.
In de ons vertrouwde ZumBo-diksioneer staat wel ‘kral’ als synoniem voor een kralenketting en in
die van Kerkrade iets over de kralen van de rozenkrans. Toch komen wij op die manier al een heel
eind.
Volgen wij de etymologische weg, dus de weg van de woordafleiding, dan beginnen we bij koraal
als verzamelnaam voor eencellige zeedieren. Bijzondere fraaie koralen werden gebruikt voor de
vervaardiging van kralen en werden als edelstenen beschouwd. Voor het maken van rozenkransen
werden zilveren engelkoralen en roze bloedkoralen gebruikt. De uit koralen gemaakte
rozenkransen, werden gebruikt om koralen te bidden of te zingen. Er wordt wel een gesuggereerd,
dat koraalzang een afleiding is, van door een koor gezongen liederen. Die koraalzang valt onder de
noemer Gregoriaans, maar de gezongen koraal bedoeld voor huiselijk gebruik, gespeeld op een
orgel, zonder gebruik te maken van het pedaal, mag ook als koraal beschouwd worden.
Hans Hermans
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Jubilarissen 25 jaar in 2012
Bogman H.G.G.
Bogman-Boonen H.
Bonten J.H.
Coenen P.L.H.M.
Coenen-Nafzger
Dreuw M.H.
Franssen K.G.F.
Gool van C.C.A.J.
Haagmans J.T.J.M.
Haagmans-Graaf M.K.H.
Hamers F.W.H.
Harzon L.
Havenith H.J.
Herbergs E.
Herbergs-Lucas C.
Hermans J.J.
Horbach-Dautzenberg J.M.
Janssen P.H.J.
Janssen-Luyten J.M.
Loozen-Hamers E.
Meese J.
Müller M.T.
Possen P.J.G.
Scheeren-Kemp M.
Schnackers E.M.H.J.
Schnackers P.J.H.M.
Schnackers-Weerts M.
Sluysmans H.M.J.
Sluysmans-Bloemers H.
Smissen v.d.-Vleugels M.
Vliegen A.L.H.
Vliex-Hensgens M.G.H.
Voragen L.J.W.
Weijer vd J.F.G.
Weijer vd –Busink W.H.M.
Wolters L.J.E.

Sweijrsgewanden 11
Sougnezstraat 17
Sougnezstraat 17
Stampstraat 22
Stampstraat 22
Markt 22
St. Remigiusstraat 51
Clara Feystraat 27
Oude Molsbergerweg 18
Oude Molsbergerweg 18
Nummer II-straat 26
Prins Hendrikstraat 1
Hagedoornstraat 31
Emmastraat 29
Emmastraat 29
Parc Imstenrade 175
Sougnezstraat 13
Mauritspark 32
Mauritspark 32
Mauritslaan 10
Reinert 13
Ross. v.Lennepstraat 45
Schiffelderstraat 22
Dr. Ottenstraat 6
Julianastraat 6
Groeneboord 3
Groeneboord 3
Dr. Schweitzerstraat 6
Dr. Schweitzerstraat 6
Scheelenstraat 147
Burg. Teheuxweg 37
Stationstraat 3 D
Huls 40
Stampstraat 83
Stampstraat 83
Dr. Schweitzerstraat 4
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6369 HB
6369 EH
6369EH
6369BD
6369BD
6369AH
6369EL
6369CH
6369GR
6369GR
6461JC
6351CW
6417 AP
6351CT
6351CT
6418PP
6369EH
6163HN
6163HN
6371EE
6351HK
6419SC
6369TK
6369VP
6351GC
6351EC
6351EC
6369XL
6369XL
6369VV
6271JK
6369VG
6369EW
6369BB
6369BB
6369XL

Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Kerkrade
Bocholtz
Heerlen
Bocholtz
Bocholtz
Heerlen
Simpelveld
Geleen
Geleen
Landgraaf
Bocholtz
Heerlen
Simpelveld
Simpelveld
Bocholtz
Bochol tz
Bocholtz
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Gulpen
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld
Simpelveld

Ter herdenking
door W.Wierts
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Heemkundevereniging “De Bongard” is opgericht.
In dit jubileumjaar vonden wij het zeer gepast om hen te gedenken die onze vereniging tot faam
en bloei brachten.
Wij zijn hen allen dank verschuldigd.
Overlijdensdatum
Loozen Hub
56 jaar
lid
10 oktober 1987
Berger Fina
79 jaar
lid
23 mei 1989
Heins-Buskens Tiny
54 jaar
lid
10 juli 1989
Smeets Bob
65 jaar
lid
24 september 1989
Mayntz Frans
68 jaar
lid
7 september 1991
Schmetz Jo
63 jaar
lid
4 november 1991
Vlieks Huub
70 jaar
sectie-leider 15 maart 1992
Vliexs Hub (past Eygel)
62 jaar
lid
16 april 1992
Bogman Huub
53 jaar
secretaris
11 mei 1992
Gorissen-Houben Miep
55 jaar
lid
15 mei 1992
Crott Jos
64 jaar
lid
16 oktober 1992
van Wersch Leo
90 jaar
lid
25 oktober 1993
Vanthoor Maria
92 jaar
lid
19 januari 1994
Rademakers Jup
72 jaar
lid
4 mei 1994
Stijns Kasper
61 jaar
lid
2 januari 1995
Huppertz Albert
61 jaar
lid
15 maart 1995
Bonten-Muijrers Anny
53 jaar
lid
2 april 1995
Haventh-van Wersch Tonia
88 jaar
lid
22 november 1995
Tamborini Antonio
36 jaar
lid
11 maart 1996
Meijers Wiel
69 jaar
lid
23 juli 1996
Schiffelers Winand
66 jaar
lid
29 mei 1997
Meurers-Hollanders Finy
71 jaar
lid
25 september 1997
Vaessen-Schneiders Jetty
64 jaar
lid
6 oktober 1997
Schoonbrood-Hamers Finy
77 jaar
lid
9 oktober 1997
Aelmans Willem
84 jaar
lid
13 maart 1998
Rademakers-Schreurs Mia
77 jaar
lid
3 augustus 1998
Roijen Eijssen Nettie
82 jaar
lid
1 februari 1999
Franssen Will
75 jaar
best.lid
27 februari 1999
Rouhl Wiel
89 jaar
lid
27 februari 1999
Bisschoff Cor
75 jaar
oud-best.lid 30 juni1999
Vleugels Mathieu
66 jaar
oud-best.lid 21 juli 1999
Hermans-Deguelle Tini
60 jaar
lid
8 januari 2000
Heijke Matthé
70 jaar
lid
9 januari 2000
Hanssen Hub
71 jaar
lid
29 april 2000
Lendfers Trees
78 jaar
lid
9 april 2001
Smeets-Sevarts Gerda
69 jaar
lid
24 april 2001
Gerards Albert
71 jaar
lid
26 april 2001
van Wersch Marcel
53 jaar
oud-voorz.
7 juli 2001
Joha Herman
80 jaar
lid
9 juli 2001
Rameckers Funs
82 jaar
lid
18 juli 2001
Voncken Peter
81 jaar
ere-lid
13 augustus 2001
van Wersch-Coenen Lieske
83 jaar
lid
24 oktober 2001
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Hensgens Coen
Kohl Leo
Bemelmans Jo
Delissen Theo em.pastoor
Janssen Johan
Muyrers Piet
Grooten Juup
Reinders Frans
Aretz Huub
van Loo Wiel
Scherpbier Jaap
Gotschalk Toon
Frankort-Mulders Gertie
Vlieks-Rademakers Corrie
Simons Marcel
Horbach Math
Langohr Gerard
Bemelmans-Vanthoor Fini
Strolenberg Werner
Knops Wiel
Ladeur Wiel
Bardoul Bèr
van Wersch Hubert
Franssen Huub
Blezer Hein
Jongen Zef
Souren Sjaak
Scheeren Matieu
Em. Pastoor Wiel Vreuls
Vleugels-Meens Tihlla
Schrijver Sjeng, Agricola
Otten Harrie
Ramakers Peter
van der Smissen Frans
Klinkers Mathieu
Cremers Jo
Wilhelmus Ger
Herbergs-Lucas Corry

80 jaar
58 jaar
87 jaar
83 jaar
77 jaar
77 jaar
75 jaar
78 jaar
82 jaar
77 jaar
81 jaar
85 jaar
79 jaar
85 jaar
81 jaar
66 jaar
71 jaar
89 jaar
78 jaar
69 jaar
77 jaar
90 jaar
90 jaar
82 jaar
69 jaar
75 jaar
76 jaar
79 jaar
82 jaar
75 jaar
85 jaar
50 jaar
56 jaar
81 jaar
77 jaar
65 jaar
78 jaar
83 jaar

lid
10 november 2001
oud-voorz.
21 november 2001
ere-lid
9 januari 2002
lid
1 februari 2002
lid
31 december 2002
lid
17 januari 2003
lid
14 juli 2003
lid
27 oktober 2003
lid
9 januari 2004
lid
17 april 2004
lid
22 april 2004
lid
8 juni 2004
lid
22 augustus 2004
lid
12 oktober 2004
lid
24 februari 2005
penningm.
22 juni 2005
lid
2 november 2005
lid
21 augustus 2006
lid
2 juni 2007
lid
2 juni 2007
lid
4 juli 2007
lid
28 augustus 2007
erelid
24 oktober 2007
erelid
10 december 2007
lid
10 januari 2008
lid
16 januari 2008
lid
29 januari 2008
lid
2 augustus 2008
lid
28 maart 2009
lid
10 augustus 2009
lid
28 januari 2010
lid
31 mei 2010
lid
4 juni 2010
oud-best. lid 13 september 2011
oud-voorz. a.i. 14 oktober 2011
sectieleider 26 november 2011
bezorger
7 december 2011
lid
19 maart 2012
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Bestuur heemkundevereniging De Bongard 1987 - heden
Marcel van Wersch
Huub Bogman
Sjef Dohmen
Christina Geron
Marisa Boaron
Will Franssen
Math Vleugels
Guus Herbergs
Hubert van Wersch
Els Puts
Piet Janssen
Frans v/d Smissen
Karl Vogt
John Savelsbergh
Werner Strolenberg
Leo Kohl
Els Puts
Math Horbach
Cor Bisschoff
C. Scholl-Baburek
Ine Scholl-Vlieks
Arnold Schleck
Frans Hamers
Luc Wolters
Mathieu Klinkers
Luc Wolters
Gaby Janssen
Armin Hamers
Sjir van der Linden
Luc Wolters
Werner Wierts
Hetty Backbier
Pierre Schnackers
Ortwin Reitz
Bert Havenith
Sjir van der Linden
A.Franssen-Tychon
Johan Schnackers
Hetty Backbier
Bert Havenith

1987-1991
1987-1991
1987-1991
1987-1996
1987-1988
1987-1999
1987-1991
1987-2007
1987-1990
1988-1991
1989-2007
1989-2007
1989-1993
1989-1995
1990-1995
1991-2001
1991-1992
1991-2005
1991-1992
1992-2005
1994-heden
1995-2005
1996-2001
1997-2006
2001-2007
2001-2007
2005-2006
2005-heden
2005-2007
2007-heden
2007-heden
2007-2010
2007-2010
2007-2011
2007-2010
2008-2009
2009-heden
2010-heden
2010-heden
2010-heden
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voorzitter
secretaris
penningmeester
vice-voorzitter
2e secretaris
2e penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
2e secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
vicevoorzitter
2e secretaris
voorzitter a.i.
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
voorzitter
secretaris
2e secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
vice-voorzitter
bestuurslid
bestuurslid
vice-voorzitter
2e penningmeester

Scheidend burgemeester Bogman steunt HKV
Opbrengst afscheidreceptie voor twee goede doelen
Oud-burgemeester Bogman had het vooraf al aangekondigd: de opbrengsten van zijn
afscheidsreceptie zouden bestemd worden voor enkele verenigingen of stichtingen in de gemeente,
die in zijn ogen een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap leverden. Daarbij was het hem een
uitdaging om – ondanks het dertigjarig bestaan van de gemeente – goede doelen te vinden die zich
op beide kernen van de gemeente richtten. Hij koos voor de Stichting beheer Reanimatienetwerk
Simpelveld en de Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz.
Dat de gemeentenaren van
Simpelveld hun oude
burgemeester maar ongaarne
lieten gaan, bleek uit de
overweldigende opkomst op
zijn afscheidsreceptie op 25
november 2011, bij welke
gelegenheid vele bestuurders,
verenigingen en particulieren
hem kwamen danken voor
zijn betrokkenheid gedurende
dertien jaren bij burgers en
gemeente. Velen hadden
kennis genomen van het
goede voornemen van de
scheidende burgervader, want
op de uitnodiging voor de
receptie hadden de goede
doelen prominent als
Oud-burgemeester Hub Bogman (m.) stelde het
‘Kadotip’ vermelding
Reanimatienetwerk in de persoon van plv. voorzitter Jan Schijen
gekregen. Dit bracht veel
(r.) en Heemkundevereniging De Bongard i.c. voorzitter Luc
inwoners en maatschappelijke
Wolters (l.) elk € 1.900,- als opbrengst van zijn afscheidsreceptie
organisaties ertoe om Hub
ter beschikking.
Bogman in zijn voornemen te
steunen door het overmaken van een bedrag of overhandigen van een envelop-met-inhoud tijdens
de receptie.
De heemkundevereniging mocht vervolgens een uitnodiging ontvangen om op dinsdag 10 januari
2012 aanwezig te zijn bij een bijeenkomst in het gemeentehuis, waarbij oud-burgemeester Bogman
de opbrengst van de actie bekend zou maken en symbolisch zou overdragen aan de goede doelen.
Dit geschiedde onder het toeziend oog van vrijwel de complete besturen van
heemkundevereniging en reanimatienetwerk alsmede het voltallige College van Burgemeester &
Wethouders. Onder het genot van koffie en vlaai lichtte Hub Bogman in het kort toe wat zijn
drijfveren waren geweest om lokaal deze goede doelen uit te zoeken. Hij voerde de spanning nog
wat op om vervolgens toch bekend te maken hoe groot de donaties voor het goede doel zouden
zijn. Dat was enorm. Zijn afscheidsreceptie had namelijk maar liefst € 3.800,- opgebracht,
waardoor hij beide organisaties kon verblijden met een bedrag van € 1.900,-. De oud-burgemeester
gooide hier hoge ogen mee. Plaatsvervangend voorzitter Jan Schijen van het Reanimatienetwerk
en de voorzitter van de heemkundevereniging dankten hem voor deze fraaie geste, die een lichtend
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voorbeeld is in tijden dat de kranten vol staan met personen die zichzelf verrijken. Het illustreert
ten volle waarom Hub Bogman na dertien jaar zo bemind wordt door de inwoners; hij geeft om ze.
De jubilerende heemkundevereniging zegt dank en gaat op zoek naar een passende besteding van
de donatie.
Luc Wolters
Foto’s: Ine Scholl-Vlieks
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Limburgtour brengt gouverneur Bovens
naar Simpelveld-Bocholtz
Heemkundevereniging mocht aanzitten bij ontbijt
door Luc Wolters
Drs. Th.J.F.M. (Theo) Bovens is verleden jaar benoemd tot nieuwe Commissaris van de Koningin
in Limburg. Hij vatte het plan op om hernieuwd kennis te maken met zijn en onze provincie.
Hiertoe zou hij alle 33 gemeenten van Limburg bezoeken, zo liet hij tijdens zijn
installatietoespraak aanvang oktober weten, en wel vóór carnaval 2012. Dat vergde een strakke
planning. In de laatste maanden van 2011 wist de gouverneur al twintig gemeenten aan te doen. In
de tweede week van januari stond Simpelveld op het programma van Bovens’ Limburgtour. Hij
wilde ook hier – zo had hij zich tot doel gesteld1 – “kennis vergaren over wat de Limburgers
beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de
ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”2
Bezoek aan Simpelveld
Bovens hervatte het nieuwe jaar met een gecombineerd bezoek aan de gemeenten Voerendaal,
Simpelveld en Kerkrade. Toch was dit niet zijn eerste komst naar de gemeente in zijn functie als
gouverneur. Immers in de tussentijd werd de nieuwe Simpelveldse burgemeester mr. Richard de
Boer benoemd en geïnstalleerd. Maar ook de komst van de gouverneur naar Simpelveld in het
kader van zijn Limburgtour bleef niet onopgemerkt. Er was voor hem een compleet programma
klaargestoomd om de gemeente met de provincieleider en andersom kennis te laten maken.
Bestuur, ondernemers en de trein
Op 11 januari was om 18 uur de start middels de kennismaking met het College van Burgemeester
& Wethouders en aansluitend met de gemeenteraad. Bovens roemde het als volgt: “krachtige
gemeente, mooie plannen” en “Harmonieuze verhoudingen in gemeenteraad Simpelveld is kracht!
Trots is terecht”.3 Nu, dat is toch een mooie opsteker.
Hierna was er een ontmoeting met ondernemers en Simpelveld Promotion, die Bovens de
Centrumontwikkeling toonden. Een bezoek aan Stoomstadje Simpelveld kan niet zonder het
station van de Zuid-Limburgse Stroomtrein Maatschappij aan te doen. Daarbij werd ook de
werkplaats bezocht, waar de gouverneur zich onder de indruk toonde van “250 vrijwilligers met
passie voor treinen”. Zowaar een treinritje lag in het verschiet. Dat gebeurde in de zogenaamde
‘Schienenbus’, waarmee naar de halte naast de Scholtissenhof in Bocholtz gereisd werd.
Op weg naar Bocholtz
De twitterende gouverneur meldt hierover: “Met trein naar Bocholtz; muzikaal dorp”. Dit
‘muzikale’ zou in veelvoud blijken. Al wandelend werd de Harmoniezaal bereikt. Vervolgens
werd een repetitie van fanfare St.-Cecilia Bocholtz bijgewoond, waar de gouverneur enthousiasme
ontwaarde. Dat was ook zijn oordeel over het bezoek aan de repetitie van Kerkelijk Zangkoor St.Joseph Bocholtz “60 enthousiaste leden repeteren Missa Luba”. Daar werd de gesnorde Theo
Bovens bovendien “erelid gemaakt van ‘schnautzenblub’ (snorrendragers); kost ’n rondje”. Na
1

‘Installatierede Theo Bovens als Commissaris van de Koningin’ 07.10.2011 op de website van de Provincie:
www.limburg.nl.
2
Naar analogie van de boektitel: Frans van Oldenburg Ermke, Leer mij ze kennen … de Limburgers (1977).
3
De reacties van de gouverneur zijn ontleend aan Twitter, zie: twitter.com/theobovens [12 januari].
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deze eerste enerverende kennismaking toog gouverneursechtpaar naar de Sint-Gillishof voor de
lokale overnachting.
Nieuwe dag en nieuwe mensen
Donderdagochtend 12 januari ontwaakten gouverneur Bovens en echtgenote na een goede
nachtrust in de monumentale Sint-Gillishof op de Zandberg. Hier stond om acht uur een ontbijt
met vertegenwoordigers van het Toeristisch Platform (Jacqueline Senden), ZijActief (Els
Vaessen), de twee Oranjecomités (Johan Schnackers) en heemkundevereniging De Bongard (Luc
Wolters), op het programma. Omdat Johan en Luc beiden tevens lid zijn van de gemeentelijke
plaquettecommissie, stond ook dit punt geagendeerd. De gouverneur had kennis genomen van het
feit dat zelfs Napoleon in deze gelegenheid overnacht zou hebben; hij koesterde gezonde argwaan,
maar vond de claim ook wel charmant.
Heemkundig onderonsje
Overigens is gouverneur Bovens historicus; hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Daarom bood de voorzitter van de heemkundevereniging hem bij het
tikken van een eitje aan de ontbijtdis het historische boek over acht eeuwen parochie Simpelveld
aan.4 Zijn eerste vraag luidde of die vermelde acht eeuwen wel verifieerbaar waren. Dat zijn ze
inderdaad, zo werd hem verzekerd: in 1203 namen de Norbertijnen de zielzorg over de parochie
Simpelveld (waar tot 1803 ook Bocholtz onder viel) op zich, terwijl de parochie zelfs nog ouder is.
De gouverneur toonde zich onder de indruk van het grote ledenaantal (250) van de
heemkundevereniging, was opgetogen over het 25-jarig jubileum van de club en vond de
bronnenpublicatie van de geschriften van de zestiende-eeuwse pastoor Dydden een belangrijke
mijlpaal.

Enkele foto’s van het ontbijt in de nostalgische Sint-Gillishof, waarbij uw voorzitter mocht
aanzitten.
Foto’s: George Deswijzen
4

St.-Remigius te Simpelveld. Kerk en parochie gedurende meer dan acht eeuwen (2003), geschreven door Luc
Wolters.
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De Roda-bus
Een nieuw vervoermiddel diende zich na het ontbijt aan. Op de rasechte Maastrichtenaar, die in die
stad in 1959 geboren en getogen is, er werkte aan de Universiteit Maastricht en de stad diende als
wethouder sociale- en economische zaken en locoburgemeester, stond de spelersbus van Roda JC
(een Van Meurs bus) te wachten. Hij wist zijn voorkeur voor MVV professioneel opzij te zetten
om vervolgens met deze bus de Brede School te Bocholtz aan te doen, waar hij een ontmoeting
had met de jeugd, een muziekles bijwoonde en een optreden van Joes ‘Kruimeltje’ Brauers. De
volgende stop was het Zorgcentrum in Bocholtz, waar jeu de boules en koersbal op het programma
stonden, waaraan de gouverneur ook deelnam. En weer vond de verplaatsing per Roda-bus plaats.
Er verpozing kreeg de gouverneur tijdens deze reisjes gezelschap van vertegenwoordigers van
scholen, verkeersbrigade, jeugdwerkers, WMO-raad, SWOBS, AED-netwerk, scouting, schutterij
en sportverenigingen, die hem bijpraatten over hun organisatie. Zij zorgden voor een bus vol
verhalen.
“Passie voor gemeente”
Terug in de kern Simpelveld arriveerde het gezelschap via het Sportcomplex bij het Kunst- en
Cultuurhuis De Klimboom, waar Bovens kennis maakte met kunstenaars, creativiteit opsnoof en
educatie proefde. Zelf zette hij ook een “streek op schilderij”. Aan de overzijde van de
Kloosterstraat wachtte het gloednieuwe multifunctioneel centrum De Rode Beuk op het hoge
bezoek. Hier werden het ouderenwerk en de zorg voor senioren onder de aandacht gebracht. Een
laatste keer het intrigerende vervoer. De gouverneur hierover: “in bus met 25 actieve burgers;
passie voor gemeente”.
“Jullie trots is mijn trots”
De rit voert naar de volgende gemeente: “Burgemeester De Boer zet mij met volle bus uit
Simpelveld af op markt Kerkrade. Dank voor mooie ontmoetingen”. Hiermee werd een volle
Simpelveld-agenda afgesloten, waarna de Limburgtour een vervolg kreeg in Kerkrade. Theo
Bovens moet dankzij de vele ontmoetingen en gesprekken een goede indruk van de sfeer en trots
in de gemeente hebben gekregen. Zijn Limburgtour was bedoeld om hernieuwd kennis te maken.
De gouverneur vatte het bezoek als volgt samen: “In Simpelveld zie ik actieve burgers die zich met
passie inzetten voor zorg, cultuur, toerisme, sport, jeugd, onderwijs en vele andere terreinen.
Jullie trots is ook mijn trots en zo zal ik Limburg promoten”.5

5

Ontleend aan persbericht gemeente Simpelveld, zie: www.simpelveld.nl
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Tijdens het ontbijt werd gouverneur Bovens bijgepraat door v.l.n.r.: burgemeester Richard de
Boer, Luc Wolters (heemkundevereniging), Johan Schnackers (Oranjeverenigingen), de
gouverneur, Jacqueline Senden (Toeristisch Platform) en Els Vaessen (ZijActief).
Foto’s: George Deswijzen

Het gezelschap dat de gouverneur op zijn Limburgtour in Simpelveld begeleidde, groeide allengs
van de ene naar de andere stop. Voor het klooster, meer speciaal voor de spelersbus van Roda JC,
poseert de groep met rechts gouverneur Theo Bovens en burgemeester Richard de Boer.
Foto: gemeente Simpelveld
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Lezing 80-jarige oorlog
Op 28 februari j.l. gaf dhr. Jean Knoors een zeer interessante lezing
over de 80-jarige oorlog en Willem van Oranje. Met name het begin
van deze oorlog en de tochten, die onze streek kruisten werden
besproken.
De lezing was zeer goed bezocht. Hieronder enkele foto’s en een
samenvatting van belangrijke gebeurtenissen en jaartallen rond de 80jarige oorlog.
Foto’s: Ortwin Reitz

Heemkundevereniging “de Bongard”;
Simpelveld-Bocholtz; 28-02-2012
Samenvatting lezing Jean Knoors; 80 jarige oorlog in Limburg
Door: dhr. B. Meijs
1288

1366
1441
1487
1500-1558
1506

versnipperd Zuid-Oost Nederland; Hertogdom Brabant; Graafschaap Loon; Hertogdom
Kleef;
Prins Bisdom Luik; Laroche; Graafschap Valkenburg; Groot Hertogdom Gelre; Groot
Hertogdom Gulik; Jülich;
Graafschap Loon komt bij Bisdom Luik
Hanzestad Roermond
Hanzestad Venlo
Keizer Karel V.
Habsburgse Nederlanden; Koning/keizer = Heer der Nederlanden.
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1516
1517

Habsburgse rijk = koning van Spanje.
Lüther plaakt in Wittenberg, Duitsland zijn 95 stellingen op de kerkdeur. De geboorte van
het protestantisme is een feit.
1529
Vrede van Kamerijk
1533
Geboorte van Willem van Oranje (WvO); Willem de Zwijger; Prins van Oranje; Vader
des Vaderlands.
1543
Vrede van Venlo; de zeventien provinciën zijn verenigd.
154?
Mercator vindt de globus uit om het rijk van Karel V te aanschouwen.
1555
Keizer Karel V doet afstand van de troon.
1556
Opvolger van Karel V is diens zoon Filips II, koning van Spanje (Wilhelmus); streng
katholiek.
de dochter van Karel V, Margaretha van Parma wordt landvoogdes in de Nederlanden;
haar adviseur is de verschrikkelijke kardinaal Grandvelle (katholiek).
1558
Dood van Keizer Karel V.
1568-1648
Opstand tegen Spanje; Reformatie – Contra-reformatie
1559
Invoering nieuwe bisdommen; waaronder het bisdom Roermond.
RK is staatsgodsdienst, onder leiding van Filips II, koning van Spanje, Heer der
Nederlanden.
1566
Beeldenstorm; begint in Steenvoorden, West-Vlaanderen en breidt zich uit naar
Antwerpen en
daarna pas naar Holland. Het is een uiting van de vele grieven en het verzet tegen de
Spaanse katholieke overheersing. Een verbond van Edelen wordt gesmeed (Protestant)
o.l.v. WvO.
1567
Don Fernandez Álvarez de Toledo, Alva, “de ijzeren Hertog”, komt naar Brussel.
Raad van Beroerten of de Bloedraad wordt ingesteld.
Daar worden opstandelingen tegen katholiek Spanje, waaronder de graaf van Egmont en
de graaf van Horne (bij Roermond) onthoofd. Standbeeld op “de kleine Zavel” in Brussel
herinnert hieraan.
WvO vlucht naar stamslot Dillenburg in Duitsland, van waaruit hij de 1e inval in de
Nederlanden organiseert samen met zijn broers van Nassau.
13-03-1567 Slag bij Oosterweel ten noordwesten van Antwerpen wordt door sommigen als begin van
de 80-jarige oorlog gezien. Filips van Lannoy, Heer van Beauvoir, kapitein van de
lijfwacht van Margaretha van Parma, versloeg in deze slag een leger van de Geuzen, o.l.v.
Jan van Marnix, Heer van Toulouse (1537-1567), hier gesneuveld; hij was de oudere
broer van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde.
Willem van Oranje, burggraaf van Antwerpen, verbood de calvinisten om de Geuzen te
hulp te schieten. Of om bloedvergieten te voorkomen, of zijn trouw aan Spanje, die hem
Antwerpen toevertrouwde, gaf de doorslag.
25-04-1568 Slag bij Dalheim (Daelhem); onderdeel van de 1e invasie; volgens sommigen het enige
echte begin van de 80-jarige oorlog. Rheindahlen is nu een stadsdeel van
Mönchengladbach.
Het leger van WvO werd aangevallen door de spaanse generaal Sancho d’Avila. De
generaal won.
23-05-1568 Slag bij Heiligerlee. De eerste overwinning van de opstandelingen, geleid door de graven
Lodewijk en Adolf van Nassau. Staatsgezinden: 3900 man infanterie + 200 man
cavalerie bestaande uit huurlingen en kleine getrouwe troepen uit Duitsland. De
Spaansgezinden: 3200 man cavalerie + 200 man cavalerie, o.l.v. de stadhouder van
Groningen, Jean de Ligne, graaf van Arenberg.
mei-okt 1568 Leger van WvO slaat kampen op, eerst in Heerlen, daarna in en rond kasteel Wittem, in
afwachting om de Maas-overtocht te maken. Heer van Wittem was Floris van Pallandt I
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(1537-1598), geestverwant van WvO.
Deze lang wachttijd heeft voor Zuid-Limburg weinig goeds betekend. De
huurlingen/soldaten kregen vermoedelijk geen soldij. Er hadden pesterijen, plunderingen
en nog ergere inbreuken plaats in de contreien. In de Brigadekerk te Noorbeek werd het
tabernakel opengebroken; klooster Hoogcruts werd geplunderd en deels verwoest; uit de
oude Remigiuskerk te Simpelveld werden de kerkschatten gestolen.
05/6-10-1568 Indeze nacht marcheerde het leger van Wittem naar Obbicht (20.000-30.000
manschappen). Is dit wel mogelijk? Karel van Bronckhorst van Obbicht wijst WvO de
doorwaadbare plek in de Maas.
WvO steekt bij Obbicht/Stokkem de Maas over.
De Loons-Luikse vesting te Stokkem houdt stand. Alva past de tactiek van de
verschroeide aarde toe, waardoor het leger van WvO niets bruikbaars/eetbaars meer vond.
“Met de Prins over de Maas geweest zijn” is een uitdrukking in onze taal, die hierop
verwijst en duidt: het betekent: “Echt iets meegemaakt hebben”.
Tijl Uilenspiegel is een functie in het leger van WvO.
1572
2e Aanvalplan: Watergeuzen in Den Briel
1574
slag op de Mookerheide; in Roermond 12 karthuizers vermoord.
03-10-1574 Leids ontzet
1579
Unie van Utrecht
1580
WvO vogelvrij verklaard
1581
Filips III, koning van Spanje
10-07-1584 WvO vermoord door Balthasar Gerards (Gérard) (geb ca.1557 te Vuillafans– 14 juli 1584
te Delft)
1585
Stadhouder Prins Maurits
1588
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
1588-1600
Vete tussen Maurits en Johan van Oldenbarneveldt
1609-1621
Twaalfjarig bestand
1619
Johan v Oldenbarneveldt onthoofd
23-04-1625 Dood van Maurits
02-06-1625 Frederik Hendrik (*29-1-1584; †14-3-1647)wordt stadhouder (Zoon van WvO en Louise
de Coligny)
1629-1632
Frederik Hendrik “de Stedendwinger”; waarvan in 1632 de Maasveldtocht: VenloRoermond-MaastrichtLand van Overmaze kwamen in Staatse handen.
1633
Bouw van de Spaanse vesting te Stevensweert; vestingswal, 7 bastions en 5 ravelijnen en
heeft een 7-hoekige omtrek.
15-05-1648 Vrede van Münster; einde van de 80-jarige oorlog; einde van de 30-jarige oorlog in
Europa .

22

De Loerdagen
Door: Pierre Schnackers
Een oud systeem van volksweerkunde was vroeger het observeren van het weer tijdens de eerste
12 dagen na de winterzonnewende. Men noemde deze periode ook wel de "Loerdagen"of
"Merkeldagen". Het heidense woord winterzonnewende werd door de kerk vertaald in Kerstmis
en de "Merkeldagen" noemde men de Kersttijd, die afgesloten werd door de komst van de
Driekoningen. De periode van de 12 "Merkeldagen" gaf een afspiegeling van het weer voor de
daarop volgende 12 kalendermaanden.
De heer Giel Donners, woonachtig aan de Groeneboord in Bocholtz, observeert al meer dan zestig
jaar dit fenomeen. Dit doet hij met groot inzicht. Meerdere keren hebben we zijn minutieus
uitgewerkte bevindingen kunnen lezen. In een gesprek met de heer Donners vertelde hij dat op hij
op 18 jarige leeftijd, zijn buurman, Michel Mommers ontmoette. Deze bleek een specialist te zijn
op het gebied van deze weersobservatie en -voorspelling. Door dit gesprek werd zijn interesse
gewekt waarop de heer Mommers aanbood hem in te wijden in de manier waarop hij het weer
secuur moest observeren, dit gedetailleerd en systematisch noteren en vervolgens interpreteren.
Dit gaat als volgt: twaalf dagen en nachten moeten de volgende aspecten, te weten de temperatuur,
de windsnelheid, de bewolking, de regen, de zon en het licht elke twee uur, geobserveerd en
vastgelegd worden. Deze informatie is van groot belang omdat bijvoorbeeld een regenbui
plaatselijk kan zijn en de hoeveelheid licht, die tussen de wolken doorvalt , een indicatie kan geven
van de bewolking in de hogere luchtlagen. De temperatuursinschatting beperkt zich tot een
temperatuur tussen -lDoe en +2DoC.
De waarnemingen en observaties van onze weerspecialist worden door diverse personen, boeren,
postbodes, ambtenaren, vrienden en pastoor zeer gewaardeerd en ook positief bevestigd. Tot slot
spreekt de vereniging de hoop uit dat de heer Donners nog lang zijn deskundigheid ter beschikking
blijft stellen van de club, zodat we ook zijn bevindingen kunnen blijven publiceren. Na dit
dankwoord reageert de heer Donners:
"Wen ich ooch net mië doa ben, 't weer jeet wier, maach 't jód"
Op de volgende bladzijde zien we de weersvoorspelling voor het jaar 2012.
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Nog een foto van de opening van de
provinciale weg
Hierbij als vervolg op de foto op het vorige periodiek enige informatie betreffende Jeu Ruyters, die
op bijgevoegde foto bloemen aanbiedt aan de gouverneur. Hij kan het zich nog goed herinneren en
vertelde ook dat hij hartstikke nerveus was op dat moment. Momenteel woont hij in Nijswiller.
RUYTERS, Nicolaas Hubertus (roepnaam Jeu), geboren 20 maart 1923 te Simpelveld.
Zoon van Nicolaas Ruyters en Elisabeth Wertz.
Het gezin Ruyters-Wertz, bestaande uit 7 kinderen heeft tot 1939 gewoond in de Dorpsstraat naast
slager Creussen. In 1939 zijn ze verhuisd naar de Panneslagerstraat 7. Naast hen op
Panneslagerstraat 9 woonden zijn oom en
tante Math Ruyters en Sophie RuytersWertz. Deze huizen waren destijds
eigendom van de gezusters Houbiers. Zijn
neef Klaus Ruyters woont nog steeds op
het adres Panneslagerstraat 9. Hun hele
lagere schooltijd hebben beiden steeds in
dezelfde klas gezeten. Volgens mijn vader
zijn zij momenteel nog de enige levende
leerlingen van hun jaargang.
Bij de opening van de weg Simpelveld Nijswiller zat mijn vader, Jeu Ruyters in de
7e klas van de lagere school bij meester
Rameckers. Behoudens de gouverneur is
dit ook de enig persoon welke hij (her)kent
op de openingsfoto.
Zowel de familie van mijn vader als mijn
moeder is afkomstig uit Simpelveld. Mijn
vader weet nog veel te vertellen uit de
"goede ouwe tijd", dus mochten er nog
vragen zijn dan is hij graag bereid daar
antwoord op te geven.
Yvette Vermariën
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Poasje en vrugjoar
Forsythia, krokus en narcis
zage ós dat ’t vrugjoar is.
Mit kauw, ies en sjnei
is ’t jelukkig noe verbij.
Vier vräue ós noe óp wermde en zon,
lekker liege in d’r jaat of óp ’t balkon.
Noe kunt Poasje, Krismes hant vier jehad.
D’r Oesterhaas bringt ós eier mieë wie zat.
Dan kanne vier tietsje, dat hauwe vier in iere.
En dat dunt vier óch ós kinger liere.
De janse familie um jen dusj,
kiekke weë hat de ieësjte blutsj?
Mè Poasje is nit alling eier èse,
de kirch darve vier nit verjèse.
Ózze Hergod is ópjesjtange,
noa wat Heë mit jouwe vrieddig hat durchsjtange.
Dat viert de kirch mit sjunne jezank en vöal lit
en minnige parochiaan viert mit heur mit.
Losse vier dat ummer zoeë blieve doeë,
dan is ózze Hergod uvver ós tse vrije en vroeë.

Tilla Schleck-Lommen
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Steenkolenmijnen en Spoorwegen in de
Oostelijke Mijnstreek.
Historisch overzicht.
Door : Michel Dreuw.
Kleine handel.
Hier en daar was maar een kleine handel,
zoals in Heerlerheide en Nieuwenhagen. Deze
handelaren waren marskramers, die hun
producten huis aan huis verkochten.

De Zuider Spoorweg Sittard-HeerlenHerzogenrath uit 1896.
Een van de eerste spoorwegen in Zuid
Limburg was de Aachen-Maastrichter
Eisenbahn uit 1853. Het Oostelijk deel van
Zuid Limburg was destijds echter een
vergeten gebied in de Nederlandse
spoorwegplannen. Een merkwaardige zaak,
want in tegenstelling met Noord Limburg, dat
in 1865 door een spoorlijn Maastricht-SittardVenlo-Nijmegen werd ontsloten, was er geen
belangstelling voor de aanleg van een
spoorverbinding van Sittard naar Heerlen.
Een spooraansluiting was echter noodzakelijk,
om de steenkolen van de diverse in aanbouw
zijnde mijnen af te voeren. Deze spoorweg
zou ook een aanmerkelijke bijdrage kunnen
leveren aan de infrastructuur in deze regio. In
dit deel van Limburg lagen, tussen de
hellingen verscholen, kleine rustieke
boerendorpjes en gehuchten rond kastelen en
herenhuizen. Het hoofdbestaansmiddel voor
de inheemse bevolking van deze streek, was
van oudsher de eigen primitieve landbouw.

Ze hielden zich bezig met de verkoop van
haringen, bokkingen, band, garen, lint en
snuisterijen. De heer Jurgens uit
Nieuwenhagen maakte plantaardige boter die
later verkocht werd onder de naam Margarine.
Jurgens werd de grondlegger van het latere
wereldconcern Unielever. Weer anderen
werkten gedurende de zomermaanden, als
‘brikkebekkers’ in Duitsland. Na Pasen
verlieten deze lieden huis en haard, om met
vrouw en kinderen de kost te verdienen in de
kleigroeven waar veldbrandstenen werden
gebakken. De weinige ambachtslieden
oefenden een zelfstandig beroep uit zoals:
wagenmaker, hoefsmid, schrijnwerker en
klompenmaker.

Een ‘dagloner’ welke bij de heerboer werkte,
verdiende in die tijd welgeteld 65 gulden per
jaar. Op werkdagen kreeg hij dan wel de kost.
Zondagen en kerkelijke feestdagen waren
hiervan uitgesloten, want dan werd er volgens
christelijke overtuiging niet gewerkt.
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Toen rond 1880 de mijnschachten afgediept
waren en de regering maar bleef aarzelen met
het verstrekken van de benodigde gelden,
namen particulieren het initiatief voor de
noodzakelijke aanleg van een
spoorverbinding van Sittard over Nuth naar
Heerlen. Vandaar zou deze lokaalspoorweg
via Schaesberg en Eijgelshoven, waar de
kolenmijn ‘Laura’ met boren naar kolen was
begonnen, worden doorgetrokken naar het
Duitse Herzogenrath. Hier werd de lijn
aangesloten op de verbinding AachenMönchen/Gladbach. Voor de nieuwe
opkomende steenkoolmijnen was dit zeker
van belang, want de meeste materialen voor
de mijnbouw moesten vanuit het Duitse
Ruhrgebied worden aangevoerd. In 1889
werd aan Henri Sarolea concessie verleend
voor de aanleg van de spoorlijn. Hij kreeg de
naam: ‘Zuider Spoorweg’. Maar de
financiering van het geheel bracht toch de
nodige problemen mee. Door volharden in
zijn streven, wist Henri Sarolea het benodigde
kapitaal te verwerven, zodat op 6 maart 1891
de stichtingsakte kon worden getekend.

Weer anderen verdienden hun schamele
boterham met scharenslijpen en het repareren
van kapotte paraplu,s. De petroleumventer,
gestoken in het Manchester uniform van de
Bataafse petroleum Maatschappij, leurde
langs de deuren met de handkar vol
petroleumkannen.
De steenkolenmijnen.
Rond de jaren 1850 met de opkomst van de
steenkolenmijnen, zou voor de bevolking in
deze streken een geheel andere structuur
ontstaan. De gebr. Honigmann uit Aken
waren de eersten die een concessie
aanvroegen, voor het ontginnen van de
steenkoollagen, die op sommige plaatsen
maar 60 meter onder het dekterrein werden
aangetroffen. Maar de steenkolen moesten
afgevoerd kunnen worden via een aan te
leggen spoorweg. Reeds in 1865 was er een
treinverbinding van Maastricht via Sittard
naar Venlo in bedrijf genomen. Henricus
Sarolea, woonachtig in Heerlen en voormalig
spoorwegbouwer in Nederlands Indië, werd
gevraagd om een spoorverbinding vanaf
Sittard naar Heerlen te ontwerpen.

In het comité van oprichting namen zitting
o.a. de heren: W.H Pijls burgemeester van
Maastricht, Graaf Marchant d’Amsembourg
burgemeester van Amstenrade, Mr.
Franquinet District Schoolopziener en Carl.
Honingmann, directeur van de steenkolenmijn
‘Nord Stern’ bij Aken. Daarna werd spoedig
met de uitvoering van de werken begonnen.
In het geaccidenteerde terrein van Zuid
Limburg was daarvoor veel graafwerk nodig.
Graafmachines waren toen nog niet ter
beschikking, zodat een groot aantal
28

grondwerkers moest worden aangetrokken.
Deze z.g. ‘polderjongens’, waren ruwe harde
binken en trokken van het ene naar het andere
werk. Ze werden gehuisvest in grote
woonketen, welke in de nabijheid van de
spoorlijn werden opgericht. Het enige vertier
wat ze hadden was de dorpsherberg, die dan
ook wekelijks bij de uitbetaling van het loon
alle eer werd aangedaan. De plaatselijke
veldwachter, die voor de openbare orde
zorgde, moest vaker in het geweer komen als
er door overmatig drankgebruik ruzies
uitbraken. Waren er arrestanten, dan werden
deze afgevoerd en enkele dagen in de ‘petoet’
ingesloten.

georganiseerd. De nieuwe spoorlijn was 26
km lang en geheel enkelsporig. Bij sommige
stations zoals in Heerlen, waren wel twee
sporen. Het was ook maar een
‘lokaalspoorweg’ voor het vervoer van
steenkolen en materialen. Aan
personenvervoer werd niet gedacht. Alleen
het vervoer van mijnwerkers van en naar de in
aanbouw zijnde mijnen was wel belangrijk.
Deze z.g. ‘Piere treinen’ waren maar vunzige
omgebouwde goederenwagons, die tussen de
kolen- en goederentreinen reden. De perrons
waren nauwelijks verhard, zodat op
regenachtige dagen het geheel één
modderpoel was. Maar te zwijgen van de
overdekte wachthuisjes die al helemaal
ontbraken. Zelfs in Heerlen waar dagelijks
honderden mijnwerkers opstapten was het niet
veel beter.Bij de Heerlense mijn Oranje
Nassau I werd een rangeerterrein aangelegd
en er kwam een opslag voor 9000 m3
steenkool. In 1897 werd het station Heerlen
geopend met daarbij los- en laadplaatsen. Ook
kwamen er rangeersporen en het emplacement
werd groter. Een jaar later werd de
particuliere ‘Zuider Spoorweg’ voor een
bedrag van f 1.725.000,- overgenomen door
de Staats Spoorwegen. Bij de bouw van het
Heerlense station werd echter al duidelijk dat
het veel te klein was. Men besloot dan ook
om het geheel uit te breiden. Vooruitlopend
op deze plannen werd er in 1900 een houten
noodgebouw geplaatst. In 1901 was het
vernieuwde Heerlense station gereed. De in
aanbouw zijnde steenkolenmijnen
profiteerden van de spoorweg door de aanvoer
van hun materialen. Zo kwam in 1903 de
eerste van drie stoomketels, voor de
elektrische centrale van Staatsmijn
Wilhelmina, aan in Heerlen. Deze ketels van
het type Lancashire waren gemaakt door de
Fa. Stork uit Hengelo en wogen elk 26.000
kg. Ze hadden een lengte van 10,5 meter en
een doorsnede van 2,5 meter. Het vervoer per
spoor was zonder problemen verlopen. Maar
de verlaadplaatsen in Heerlen waren niet
berekend op dit grote transport. Het gebeurde
dan ook dat het gevaarte kantelde en op de
grond terecht kwam. Na veel hijswerk werd
de ketel op een speciale trekker geladen en
met een span van 24 paarden ging het door de
straten van Heerlen richting Terwinselen. Bij

De officiële opening in 1896
Op 30 april 1896 werd ‘De Zuider Spoorweg’
met veel feestvertoon officieel geopend.
Onder grote publieke belangstelling vertrok
de eerste trein van Sittard.naar Heerlen. Hier
voegden zich vele genodigden bij het
gezelschap, dat vervolgens naar Herzogenrath
stoomde. Honderden belangstellenden waren
verzameld om de trein te verwelkomen. Op
elk station stonden de gemeentelijke
notabelen, de fanfare speelde: “Wien Neerlans
Bloed” en de plaatselijke schutterij
presenteerde het geweer. In Herzogenrath
kregen de hoge gasten een ChampagneFrühstück aangeboden. Tegen 13.00 uur
vertrok het gezelschap weer richting Heerlen,
waar een grote menigte op de been was. De
meegereisde hoge gasten, gingen naar het
gemeentehuis voor een receptie. De
feestelijke dag werd afgesloten met een gala
diner aangeboden door het gemeentebestuur
van Heerlen. Voor de burgerij was er een
groot vuurwerk en een fakkeloptocht
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de Heesberg moesten er nog eens acht
paarden bij komen om deze hinderis te
nemen. Honderden belangstellenden van
heinde en verre stonden zich te vergapen aan
dit mammoet transport. Voor de voerlieden
met hun paarden was dit karwei een hoge eer
en bracht tevens extra ‘brood op de plank’.
Maar de nieuwe spoorverbinding had ook
nadelen. Het Heerlense postwagen bedrijf van
stalhouderij Schils en Geurten, dat al vanaf
1828 de verbinding met Maastricht en Aken
en vanaf 1853 met Simpelveld had
onderhouden was nu overbodig geworden. De
diligence had het verloren van de stoomtrein.
Door ‘het spoor’ kon Heerlen zich
ontwikkelen tot centrum van de ‘Limburgse
Mijnstreek’. Na 1910 nam het kolenvervoer
enorm toe en de capaciteit van de lijn kwam
in het gedrang. Hierin kwam verbetering
doordat het baanvak Heerlen–Sittard van een
tweede spoor werd voorzien. Dit traject kreeg
daarmee ook de status van hoofdspoorweg.

was overbodig geworden met de aanleg van
de tunnel van de Geerstraat en de
Kempkensweg. Voor de jeugd van toen was
het een belevenis, om op de brug in de rook
te staan van de stoomloc,s.

Heerlen station in 1935 vanaf de
voetgangersbrug over de sporen.

Aftakking naar ON II en Stm. Wilhelmina.
Bij de bewaakte overweg Kloosterkoolhof
kwam in april 1906 een aftakking naar de
steenkolenmijn Oranje Nassau II in
Schaesberg en in dat zelfde jaar werd ook de
Staatsmijn Wilhelmina bij Terwinselen op dit
spoor aangesloten. Deze lijn kreeg de naam
‘Terwinselenlijn’ en het eindpunt was
Mijnstation Terwinselen

Overweg Heerlen Willemstraat
Van Heerlen naar Herzogenrath.
Van Heerlen rijdend naar de eindbestemming
Herzogenrath passeerde de trein de drukke
overweg aan de Willemstraat. Hier waren de
spoorbomen dikwijls gesloten voor de vele
kolentreinen en de diverse
rangeerwerkzaamheden. Van de twaalf uur
waren de bomen meer dan 6 uur gesloten. Al
in 1920 wilde de gemeente Heerlen hier een
tunnel aanleggen maar de financiële middelen
ontbraken. Om toch aan deze onhoudbare
toestand een eind te maken, kwam er in 1924
een voetgangersbrug over de sporen. Deze

Station van Schaesberg.
Van Kloosterkoolhof ging de lijn langs de
woninggroep van de Oranje Nassaumijnen, de
mijnwerkerskolonie ‘Leenhof’. Hierna
doorsneed de lijn, middels een diepe
ingraving, de kom Schaesberg met de wijk
De Streep. Wat voor de Schaesbergenaren
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‘onverteerbaar’ was. Een rammelende houten
brug zorgde voor de verbinding van de beide
dorpskernen. (Pas in 1931 zou een nieuwe
brug het oude gammele gevaarte vervangen.)

perron en de wachtkamer er uit als één grote
modderpoel. De halte kreeg in de volksmond
de spotnaam ‘De Kegelbaan’.

Daarna kwam de trein bij station Schaesberg,
welk bij de opening van de lijn in 1896, in
gebruik werd genomen.. Het statige gebouw
lag echter te geïsoleerd en te ver van de
dorpskern, wat het latere personenvervoer zou
schaden. Ook werd er een groot emplacement
gebouwd voor de opstelling van de lange
kolentreinen.

Station Eijgelshoven met kolentrein richting
Schaesberg.
Op 14 januari 1912 werd er een meeting
georganiseerd, waarin de arbeiders verzochten
verandering aan te brengen aan de
onhoudbare toestand betreffende: de stations,
wachtlokalen, loop der arbeiderstreinen,
gebrek aan rijtuigen en verwarming,
overwegen en perrons langs de lijn SittardHerzogenrath. Enige jaren later is er een
wegaansluiting van het dorp naar het
‘stationnetje’ gekomen. Aan het eind van dit
verbindingsweggetje stond een
versnaperingenkiosk. Hier kon men snoep en
tabak kopen. En voor de mijnwerkers, die
ondergronds niet mochten roken, de
onafscheidelijke pruimtabak.

Station Schaesberg
Mijnen Laura en Julia in Eijgelshoven.
Het station van Eijgelshoven ‘De
Kegelbaan’
Eijgelshoven had in de beginjaren nog geen
station of halte. Hier stapten de mijnwerkers
van de mijn ‘Laura’ uit op een verhoogd
grindperron. Vandaar gingen ze te voet, langs
het ‘aftakspoor’ dat in 1901 werd aangelegd,
naar hun werk op de mijn. Een
spooraansluiting met het dorp was er niet.
Aan deze toestand moest wat gedaan worden,
zo dacht de plaatselijke gemeenteraad. In
1909 toen het algemene personenvervoer
aarzelend op gang kwam, werd een houten
keet gebouwd, welke diende voor
kaartverkoop en wachtkamer. In de winter als
het vroor, stond er in de keet een grote
kolenkachel. Was het slecht weer, dan zag het

In 1899 werd in Brussel de Sociëté des
Charbonnages Réunis Laura & Vereniging
opgericht. De naam Laura was van de vrouw
van de concessiehouder uit 1876. De stichter
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van de onderneming was Albert Thijs, een der
voornaamste medewerkers van Koning
Leopold II van België en een der pioniers van
de eerste spoorweg in Belgisch Kongo. In
1900 begon men met het afdiepen van de
eerste schacht. Twee jaar later werd een
aanvang gemaakt met de tweede schacht. In
1901 werd begonnen met de aanleg van een
spoorlijn vanaf de mijn naar het station
Kerkrade-Rolduc. Deze spoorlijn liep parallel
aan het spoor van de Zuider Spoorweg, die
inmiddels door de Staats Spoorwegen was
overgenomen. De kolen van de Laura werden
door eigen locomotieven van de mijn naar het
station Kerkrade-Rolduc gebracht waar het
konvooi door de Staats Spoorwegen werd
samengesteld.
In 1904 kwamen de eerste kolen boven op de
Laura. Maar een jaar later waren drie
dodelijke slachtoffers te betreuren als door
een waterdoorbraak de hele mijn verdrinkt. In
aug. 1906 verlaat weer de eerste kolentrein
van de Laura het bedrijf, maar nauwelijks
twee maanden later zal de mijn weer onder
water lopen. Na een half jaar
van continu pompen kan weer begonnen
worden met de verdere uitbouw van de mijn.
In 1910 werd de stoomophaalmachine van
schacht I vervangen door een elektrisch
aangedreven machine. De liftinstallatie van
schacht II met een capaciteit van 1000 ton per
10 uur werd in 1913 in bedrijf gesteld. Na
diverse andere tegenslagen kwam de ‘Laura’
in 1917 met de aanleg van de 120 en de 183m
verdieping tot grotere productie. In 1929 werd
schacht I afgediept tot 378 meter. Drie jaar
later was schacht II ook op deze diepte. In
1955 werd schacht I tot 753 meter afgediept.
Schacht II bereikte in 1966 een diepte van
680 meter om de z.g. ‘Finefraulagen’
(kolenlagen van 60 cm dikte) mechanisch te
kunnen ontkolen. Op de Laura werkten
destijds 2438 personeelsleden. Het
concessieveld strekte zich uit over de
gemeenten Eijgelshoven, Nieuwenhagen en
Ubach over Worms tot de Duitse Rijksgrens
bij Rimburg. Maar om dit oostelijk kolenveld
van 702 HA te kunnen bereiken moest de
‘Feldbiss’ storing doorboort worden. De
storing loopt van het Duitse Bardenberg over
Rolduc, Eijgelshoven, Brunssum en Sittard.

De kolenlagen zijn hier soms 200 diep
weggezakt.
Dit gesteente was één grote harde zandbank
die bovendien zeer waterhoudend was. Dit
oostelijk gelegen kolenveld van de storing
werd dan ook niet mogelijk te ontginnen
vanaf de Lauramijn. Na diverse proefboringen
in en rond Ubach o Worms en Rimburg werd
in 1922 besloten om een nieuwe mijn te
maken achter de ‘Feldbiss’

De mijn Julia.
De nieuwe mijn ‘Julia’ werd genoemd naar de
tweede echtgenote van de stichter/directeur de
Heer Albert Thijs. De bedrijfsnaam werd
‘Laura & Vereniging. In 1928 waren de twee
schachten van de mijn Julia gereed en
kwamen de eerste kolen boven vanaf de 303en de 365 m. verdieping. In 1931 kwamen
ondergronds de eerste elektrische
locomotieven met bovenleiding in bedrijf.
(Alleen de Julia en de ON I Heerlen hadden
elektrische tractie) Pas jaren later in 1941
kwam de eerste verbingingsgang tussen de
Laura en Julia tot stand op een diepte van 378
meter. De concessie van de Julia was 900 HA
groot, met een gedeelte onder Duits
grondgebied, dat pas in de oorlogsjaren 40-45
werd ontgonnen. Bovengronds was de
eigendomsgrens door middel van merkstenen
aangegeven. De Julia had drie verdiepingen te
weten 303m, 365m en 540 m. In 1959 kwam
de tweede verbinding tussen de twee mijnen
tot stand op een diepte van 540 meter. Het
aantal personeelsleden bedroeg 2956. In 1965
werden de Limburgse mijnen één voor één
gesloten, door de nieuwe energiebron het
aardgas.
In 1968 werden de beide mijnzetels
samengevoegd en in 1970 werd de Laura
gesloten. Vier jaar later in dec 1974 kwamen
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de laatste kolen boven op de Julia. Aan het
kolentijdperk was een einde gekomen.

bladzijde in de geschiedenis van onze
voorvaders, die iedere dag honderden meters
afdaalden in de donkere en stoffige
mijngangen.

Huisvesting.
Toen de Oranje Nassaumijnen en de Laura en
Julia tot verhoogde productie kwamen en de
vraag naar arbeiders bleef groeien, vestigden
zich veel ‘vreemde mensen’ in de ‘Oude
Mijnstreek’, zoals dit deel van Zuid Limburg
nog heden ten dage wordt genoemd. Om deze
mensen te huisvesten moesten er ook
woningen komen.

In 1896 op 30 april komt de eerste trein aan
op station Kerkrade -Rolduc
Station Kerkrade –Rolduc.
Werd genoemd naar het grote historische
klooster dat in die tijd een grote
instelling was voor hoger onderwijs.

Door de mijndirecties werd opdracht gegeven
tot de bouw van grote woninggroepen die
koloniën werden genoemd. Velen die uit de
Noordelijke provincies kwamen gingen zich
hier vestigen vooral rond Heerlen. In de z.g.
oude Mijnstreek woonden velen die uit het
buitenland kwamen. Deze buitenlanders
werden door de inheemse bevolking ‘De
Karpaten’ genoemd. Het waren in hoofdzaak
Duitsers, Polen, Tsjechen en Krowaten. Maar
ondergronds in de mijn speelde afkomst en
nationaliteit geen enkele rol. Iedereen was er
gelijk. Door de industriële ontwikkeling van
deze streek en daarbij de betere verdiensten,
gingen nu ook de vroegere ‘landarbeiders’ in
de mijn werken. Echt geschoold personeel
voor het werk ondergronds was echter niet
voorhanden, zodat vanuit het Duitse
Ruhrgebied het toezichthoudend personeel
werd aangetrokken. De mijnen hadden dan
ook naast de Nederlandse mijningenieur,
welke in Delft mijnbouw had gestudeerd,
Duitse opzichters, die de arbeiders, vooral in
de jaren dertig de z.g. crisisjaren,
aanspoorden tot grotere prestaties. Veel
arbeiders, die de voorgeschreven prestaties
niet haalden, werden ontslagen. Een zwarte

Station Kerkrade-Rolduc was tevens een
groot ‘overgave station’ voor de mijnen Laura
en Julia. Er waren veel opstelsporen voor het
samenstellen van de lange kolentreinen. Een
draaischijf en waterkolom voor de
stoomlocomotieven. Diverse ruimten voor
personeel en magazijnen voor onderhoud.

33

o.a. Hollenkamp, Schunck en Vroom en
Dreesmann.

Steenkool en Bruinkool.
In de jaren van de beide wereldoorlogen werd
naast steenkool, ook bruinkool van belang
door de schaars geworden energiebronnen. In
Eijgelshoven tegenover de ingang van de mijn
Julia, kwam in 1917 de bruinkoolgroeve
‘Herman’ in exploitatie. De bruinkoollaag had
hier een dikte van 21 meter en was van goede
kwaliteit. De bruinkool werd afgegraven met
draglines en afgevoerd met kleine
smalspoorloc,s. En na omslag via de spoorlijn
van de Julia-mijn naar station KerkradeRolduc vervoerd. De bij Haanrade gelegen
bruinkoolput ‘Anna’ werd ook op KerkradeRolduc aangesloten.

Heerlen Saroleastraat.
Ook het uitgangsleven was veranderd. Naast
de bioscoop en het dorpscafé werd door de
jonge generatie van toen ‘geparadeerd over de
Sarool’. Ook wel de ‘Reperbaan van Heerlen’
genoemd. Deze Saroleastraat, de winkelstraat
in die tijd, is genoemd naar de grondlegger
van de Oranje Nassaumijnen Henri Sarolea.
Op 15 mei 1949 werd, door de aflatende
belangstelling voor de trein, het
personenvervoer op de spoorweg HeerlenKerkrade-Rolduc gestaakt. De diverse
busdiensten hadden die taak overgenomen.
Het station Kerkrade-Rolduc kreeg toen de
naam goederenstation Haanrade.

Kerkrade-Rolduc met rangeerterrein voor de
mijnen Laura en Julia.

Station Eijgelshoven (De Kegelbaan
genaamd)
Personenvervoer.
Het personenvervoer op vroegere ‘De Zuider
Spoorweg’, was na de jaren 1935 ook
aanmerkelijk gegroeid. Veel huisvrouwen
maakten dagelijks gebruik van de
personentrein naar Heerlen, om inkopen te
doen. Heerlen was door de mijnindustrie de
belangrijkste plaats van de regio geworden.
Grote warenhuizen waren hier gevestigd zoals

Goederenstation Haanrade.
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de oorlog, toch op verschillende plaatsen de
seinen en telefoonverbindingen onklaar.

Station Herzogenrath.
Van Kerkrade-Rolduc was sinds 1896 een
aansluiting op het Duitse spoorwegnet met het
station Herzogenrath. De mijnindustrie kreeg
via Herzogenrath veel materiaal uit het
Ruhrgebied aangeleverd. Station
Herzogenrath lag aan de verbinding AkenUbach-Palenberg-GeilenkirchenMönchengladbach. In Herzogenrath was een
groot rangeerterrein voor de
lokaalspoorwegen van de diverse mijnen rond
Alsdorf.

In de laatste dagen voor de bevrijding in
September 1944 bliezen terugtrekkende
Duitse ‘sprengcommando,s’ op diverse
plaatsen de spoorlijn op. In de N.S.
werkplaats Heerlen werden alle aanwezige
machines verwoest.
Op de Oranje Nassaumijn werd de elektrische
centrale opgeblazen. Meer dan 85% van alle
energie was daarmee in één klap
uitgeschakeld met alle gevolgen van dien. Het
station van Heerlen werd in brand gestoken en
op zondagmiddag 17 September ging met een
daverde knal de grote spoorbrug van de
Miljoenenlijn bij Schaesberg de lucht in. Het
spoor en de weg naar Eijgelshoven was
daardoor wekenlang geblokkeerd.

Spoorlijn Kerkrade-Rolduc-Heerlen
gedurende de 2e Wereldoorlog.
Gedurende de tweede wereldoorlog ‘40-‘45
was het personenvervoer op z’n hoogtepunt.
Dagelijks was de trein bezet met reizigers die
‘de boer op gingen’. Door de schaarste aan
veel levensbehoeften werd er in de
oorlogsjaren veel ruilhandel bedreven. De
mijnwerkers, die door hun zware
ondergrondse arbeid, meer distributiebonnen
en natuurlijke goederen ontvingen dan
anderen, gingen deze ruilen voor brood, boter
en spek.
Tijdens de oorlogsjaren werd het
kolentransport door de Duitsers nauwlettend
in de gaten gehouden en de dienstregeling
werd strikt gehanteerd. Het baanvak
Herzogenrath-Heerlen werd dagelijks
gecontroleerd op sabotage, omdat de lijn een
belangrijke ‘nebenstrekke’ was voor de
militaire treinen. Het ‘ondergrondse verzet’
maakte ondanks deze maatregelen gedurende

De bevrijding sept. 1944.
Op 18 september 1944 werd de ‘Oude
Mijnstreek’ door de Amerikanen bevrijd. De
Amerikaanse genietroepen begonnen direct
met de opruimwerkzaamheden om het
treinverkeer naar het front veilig te stellen.
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Vanaf Maastricht reden de ‘Amerikaanse
oorlogstreinen’ via Simpelveld en Richterich
naar Aken. Van hier via HerzogenrathEijgelshoven-Heerlen weer terug naar
Maastricht. Na het einde van de oorlog in
1945 passeerden dagelijks treinen met
repatrianten uit de Duitse arbeidskampen. De
bevolking hielp de mensen, waarvan
sommige gewond, met boterhammen en fruit.
Bij de helling van Eijgelshoven naar
Schaesberg reed de trein dan ook in een
slakkengang. In de dan volgende jaren is het
met het personenvervoer maar ‘behelpen’
doordat veel materieel tijdens en na de oorlog
verloren was gegaan. Aan de mijnwerkers
werd gevraagd om op zondag te werken voor
de wederopbouw van ons land. Na jaren
krabbelde Nederland weer langzaam omhoog.
Op 15 mei 1949 gingen de Nederlandse
Spoorwegen de oude stoomtreinen vervangen
en de eerste elektrische treinen kwamen naar
het Zuiden. Het nu betere autobusvervoer in
deze regio, met zijn vele dorpen en
gehuchten, ging het winnen van ‘het spoor’.
De Nederlandse spoorwegen besloten de
stoomtrein uit de dienst te nemen. KerkradeRolduc kreeg toen haar oorspronkelijke naam
goederenstation Haanrade. In 1965 toen de
Limburgse mijnen één voor één werden
gesloten en de mijn ‘Julia’ in december 1975
de laatste kolen naar boven haalde, viel het
doek voor de lokaalspoorweg van Heerlen
naar Herzogenrath. De mijngebouwen werden
afgebroken de steenbergen afgegraven. Van
de eens zo grauwe ‘Oude Mijnstreek’ was na
jaren niets meer te zien. Het landschap was
daarmee veranderd in één glooiende groene
regio. Vijf en zeventig jaar hebben de mijnen
voor wel en wee gezorgd in deze soms
vergeten ‘ Oude Mijnstreek’ van Zuid
Limburg.

Op 31 mei 1992 is het zover. De eerste
Nederlandse trein van Heerlen naar Aken
wordt met veel feestvertoon verwelkomd.
Prominente gasten uit Nederland en Duitsland
maken de eerste reis mee en spreken de hoop
uit, dat de nieuwe treinverbinding de regio
met steden Heerlen en Aken dichter bij elkaar
zal brengen. Na vertrek uit Heerlen is de
eerste stopplaats Landgraaf (voorheen
Schaesberg). Hier is weer een grote menigte
getuige van de aankomst van de trein, net
zoals in 1896. Na de stop dendert de trein
voorbij Eijgelshoven en Haanrade, waar de
vroegere stationsgebouwen en opstelsporen
zijn verdwenen.

In Herzogenrath is een groot ‘Bahnhofsfest’
georganiseerd, waar de Deutsche Bahn en de
Nederlandse Spoorwegen hun nieuwste
materieel tentoonstellen. Ook een
vertegenwoordiging van de ZLSM uit
Simpelveld is aanwezig. Al met al een gezellig
verbroederingsfeest in Herzogenrath voor de
hele regio.

Heerlen- Aken.
In 1990 bestaan er weer plannen om de oude
spoorlijn weer in bedrijf te nemen. Men
spreekt dan over een nieuwe treinverbinding
Heerlen-Aken. De ‘oude kolenlijn’ zal echter
verbeterd en van nieuwe en langere
spoorstaven moeten worden voorzien. Ook
wordt het moderne ATB seinsysteem
toegepast.

Het materieel waarmee de dienst HeerlenAken gereden wordt, zijn echter de
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‘afgedankte’ DE II treinstellen, welke van de
Miljoenenlijn en de verbinding MaastrichtAken zijn gekomen.

Het huidige station Heerlen is gebouwd in
1985. Er bestaan vergevorderde plannen om
weer een nieuw station te bouwen. Het
gebouw voldoet niet meer aan de moderne
eisen. In de nieuwe plannen krijgt het
toekomstige station en de omgeving de naam
Maankwartier.

Nadat de N.S. nieuwe treinstellen bestelde,
heeft het nog tot 14 augustus 1998 moeten
duren, alvorens de Deutsche Bahn
toestemming verleende het Nederlandse
materieel in te zetten.

Station Heerlen in 1985. Door middel van een
trap komt men bij de
loketten.
De verouderde DE II treinstellen zijn tenslotte
op 19 september 1998 vervangen door het
moderne DM 90 materieel, voor dit z.g.
‘Euregio project’.
DE EUREGIO BAHN.
Maar de moderne tijd staat niet stil en sinds
10 juni 2001 rijdt tussen Heerlen, Aachen
Hbf, Stolberg en Duren het moderne materieel
van het type Talent. Deze rijdt onder de naam
Euregiobahn en is van DB REGIO NRW.
Heerlen is het vertrekpunt van deze
internationale verbinding met Herzogenrath,
Aken, Duren en Stolberg Altstad.

De treinstellen van de Euregiobahn op station
Heerlen
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Halte De Kissel Heerlen werd geopend op 9
december 2009
Halte Eijgelsoven- Markt werd geopend op 9
december 2009 en wordt iedere zaterdag druk
bezocht door veel kooplustigen uit Duitsland
en uiteraard uit de regio.

Station Schaesberg nu Landgraaf. De NS
heeft het gebouw verkocht.
Er is nu een Pizza Restaurant in gevestigd.

Voorbij Haanrade - Kerkrade Rolduc bij de
overweg Wolfsweg zij de
sporen van het rangeerterrein niet meer te
zien. De regiotrein op weg van Herzogenrath
naar Heerlen. Het rechterspoor buigt af naar
het industrieterrein Julia.

Station Landgraaf.
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De huidige Bahnhof Herzogenrath.

Aachen Hauptbahnhof.

De Euregiobahn in Stolberg Altstad..

Er zijn plannen om de Intercity treinen vanaf
Eindhoven over Sittard- HeerlenHerzogenrath in Aken aan te sluiten op de
ICE verbinding richting Luik – Brussel –
Parijs.

Samenstelling en productie:
Michel Dreuw 2011

De EuregioBahn komt aan op Aachen Hbf.
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Beelde va heij en heijerum (1)
’t Absoutekruuts va Bóches.
Wen-ste d’r kerchröadjer kuns,- en tseersjmit Cris Theunissen in d’r auto has zitse, kan ’t zie dat
heë dich ongerins wiest op inge kerchtoër. Mierendeels woar doa dan d’r haan vluggellaam en of
woar kans dat heë in de móét koam. Woët heë op zoë moment jebelt, da loos-e zich erop heëve,
sjtellet zich doa oog in oog met deë boy, sjroevet dem aaf ,laat ‘m op ’t kruuts, en noom zich haan
en kruuts met eraaf noa Terwinsele.
In de werkplaatsj woëte die twei dan ins orntlich, jesjroebt, jesjoerd, woa nuëdig jeopereerd, en
tsoem sjloes met inge sjieke nuije lak-antsog durch d’r Cris tseruk op d’r sjpits jezats. ’t Sjunne
ezoë verzicherde d’r Cris mich,: ‘Boave blinket jrüëtsj werm d’r haan en onge sjtoalet en krieënet
d’r pastoër’.
Met veul verf en jepaste sjtolts vertsellet d’r
Theunisse wiër, dat heë met zie bedriev ,wat
landelijk d’r pries van ’t betste liërbedriev hou,
jroëse sjmeij-, ongerhòed - en reparatiewerke
oesveurde vuur kerche, klöëster, en de
kastiëlhotelle van d’r Oostwegel en van der Valk.
Evvel ving- ste aa uvver de orangerie van inge
sjtehgeiger, deë al joare klant woarjeweë, da vilt
d’r Cris sjtil.
Bei dich i Bóches han ich tswei ervaringe zoë
zaat’e ins. Es jonge monteur moët heë in ‘t st
Elisabeth de lif ing ongerhòdsbuurt jeëve,:’Ich vaar
met de lif noa d’r kelder in,doën de duur op en met
kiekt mich inge doë aa,en dat woar überhaupt de
iësjte doë ich ze leëves zoog’.
Wiër verstellet d’r sjmit wie heë durch d’r pastoër
Geurts jevroagd woar ins tse kome kieke noa d’r
corpus van ‘t absoutekruuts,op d’r kerchhof, en of
en wie dat nog tse redde woar? Wie d’r Cris mich
doe ooch ’t vervolg vertsellet, han ich ‘m mer direk
jevroagd of heë mich dat in ee artikel koët verzurge
vuur in ozze periodiek.
Dizze mörje, al vrug, sjtong d’r Cris Theunisse beij
mich aan de duur met ee breed antwoad op mieng
vroag,hankjesjreëve, want d’r heer Theunisse is
bewus digibeet.
pierre schnackers 05.03.2012.
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Ingezonden brief.
Betreft:
Restauratie van het Devotiekruis op het Kerkhof te Bocholtz.
Het onbehandelde Kruis en Corpus vertoonde enige jaren geleden, toen ondergetekende werd
benaderd, vóór de restauratie ernstige schade. Deze schade was voornamelijk te wijten aan
weersomstandigheden, en geen c.q. ondeskundig onderhoud. Dit monument was (overigens met de
beste bedoelingen) plaatselijk zeer amateuristisch opgeknapt, hetgeen het geheel niet ten goede
kwam.
Na overleg met de eerwaarde heer Pastoor Geurts werden Kruis en Corpus voorzichtig van elkaar
gescheiden. Vervolgens werd het schroefbout materiaal verwijderd en het Corpus met
koperdraadborstels gereinigd. Scheuren werden in het geheel uitgefreesd en in lagen
dichtgesoldeerd met tin. Het ophangpunt in de rug is gerestaureerd en de voetondersteuningen
idem. Oppervlakkige kleine beschadigingen over het gehele corpus werden schoongemaakt en
waar nodig hersteld.
Aangezien het geheel niet meer op het kerkhof herplaatst werd, werd besloten het oude kruis niet
meer te hergebruiken. Hierdoor werd als oplossing gekozen, een nieuw RVS kruis te maken. RVS
is een roestvrij materiaal, bescheiden zilver kleurend.
Dit kruis hangt tot de dag van vandaag in de hal van de H. Jakobus-kerk te Bocholtz.
Rest mij nog te stellen dat Kruis en Corpus na deze behandeling en regelmatig onderhoud, nog
vele jaren de Jakobus kerk trouw zullen blijven, op een voor iedereen openstaande locatie.
Op de volgende bladzijde een stuk uit een tijdschrift, dat het verschil van restaureren zichtbaar
maakt.
Chris Theunissen
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Kunstsmederij
Chris Theunissen
Werkplaats/Atelier
Heistraat 74a, 6467 LR Kerkrade
Tel. 045 - 542 34 91

Leserecho aus den Niederlanden

EINE ANDERE ART
ZU RESTAURIEREN
Chris Theunissen
Restaurierer

»Nein, wir machen das nicht so!«, erwidert Chris Theunissen aus
Kerkrade in den Niederlanden auf das Editorial in HEPHAISTOS
3/4 2002, Seite 3 und zeigt, wie eine Restaurierung fachgerecht
ausgeführt wird.
ei der Restaurierung einer Christus-Figur stand ich letztes Jahr
vor einer vergleichbaren Situation wie die beiden in HEPHAISTOS erwähnten Kunstschmiede. Auf dem
Dorffriedhof im holländischen Bocholtz (bei Aachen) sollte ich mir auf
Bitten des Kirchenvorstands am Gebetsplatz ein Kreuz mit einer ChristusFigur ansehen: »Lässt sich da noch etwas machen?«
Der 1900 Millimeter hohe Korpus aus
Zinn war, wie ich zu meinem Entsetzen
feststellen musste, an mehreren Stellen
gerissen. Der Korpus war mit Drahtstangen stramm am Kreuz festgezogen.
Bei der »Diebstahlsicherung« hatte man
offensichtlich übersehen, dass man einen Korpus aus Zinn ohne Spannung'
an den Handgelenken einhängen
muss, nur mit Abstützung am Rücken
und an den Füssen. Zusätzlich zur unsaehgemässen Befestigung hatte die

B

Der schöne Schein
ist seine Sache nicht:
Der Kunstschmied
setzt bei der Restaurierung auf behutsame
Wiederherstellung
des ursprünglichen
Zustandes

Witterung ihr Übriges zur Zerstörung
der Figur getan. Die Jahresmarke war
auf 1892 datiert. Ich nahm die Herausforderung gerne an.
Der Korpus wurde vorsichtig demontiert, die einzelnen Teile sorgfältig von
Bauleim und anderen Rückständen gesäubert. Zur gleichmässigen Erwärmung wurden die Teile in einen 2000
x 1600 Millimeter grossen Sandkasten
eingegraben; alle Beschädigungen und
Risse wurden mit Kerzenfett und Zinn
restauriert.
Naeh Abschluss der Restaurierungsarbeiten erhielt der Korpus mit Hilfe eines Hausrezeptes seine natürliche Patina zurück. Jetzt ist die Christusfigur an
einem neuen Kreuz aus Edelstahl befestigt und hängt an exponierter Stelle
in der Jakobuskirche von Bocholtz. So
hat alles wieder seine Richtigkeit.
Epilog: »lf you don't know how to do it,
let it be.«

Ganz links: Das Kreuz auf dem
Dorffriedhof. Der Korpus wurde
in Sand eingegraben (oben),
die Risse mit Zinn und Kerzenfett
ausgebessert (links)

BOKKENRIJDERS BELIEVEN BELGIË (26)
Hoofdstuk XXVI Karel V (1500-1558)
Het is fictie dat Karel V in 1520 in Aken tot keizer gekroond werd. Het is waarschijnlijk een
mythe, dat tijdens het feestbanket in het stadhuis, successievelijk vijftig verschillende
gerechten opgediend werden. Zou het waar zijn, dat bij de kroning van Karel op Markt in
Aken uit twee leidingen wijn stroomde, waaraan het gepeupel zich kon laven? Het is factie,
dat Karel V een charmeur was, die in ieder stad een ander liefje had. Dat werd meerdere
keren gedocumenteerd, zodat we weten dat Karel V veel bastaarden verwerkte en er geen
geheim van maakte. Hij was zeer gul met apanages, want de prinsenkinderen, zoals ze in
Gent genoemd werden, genoten veel privileges en hadden het voorrecht om bij Blijde
Incomsten en in andere omgangen mee voorop te lopen. Van twee bastaardkinderen,
Margaretha van Parma (1522-1586) en Don Juan (1547-1578), is bekend dat zij landvoogden
in de Nederlanden waren. In deze bijdrage kunnen we met een glimlach lezen hoe koning
Karel zich in Aken vermaakte. Lezers met een kort lontje kunnen beter de epische proza
verwaarlozen.
die Volksüberlieferungen wie auch
die Anekdoten der beachtlichen
Phantasie von Hans Hermans
entsprossen sind. (…)

26.7.
Apocriefe historie
26.7.1.
Een boze reactie
In de vorige bijdrage schreef ik dat Karel V
via Wittem, waar hij overnachtte, op weg was
naar Aken om tot koning gekroond te
worden. Ik schreef dat aan die stoet
duizenden ruiters en voetvolk deelnamen.
Ook schreef ik dat onderweg bijna slaande
ruzie ontstond tussen de hertog van Gulik en
de keurvorst van Saksen. Wellicht had ik
beter niet kunnen schrijven dat Karel V zich
wel eens liet ontvallen, dat hij van Duitsland
en de Duitse taal, minder gecharmeerd was.
Nolens volens moest ik veel literatuur
raadplegen en moest een paar bibliotheken en
archieven bezoeken. Gewoontegetrouw
plaatste ik de boekenlijst aan het einde van de
bijdrage. Ondanks alle goede zorgen en
eerlijke bedoelingen, viel de bijdrage, bij een
“Heimatfreund”, wiens naam wij
piëteitshalve maar zullen verzwijgen, in zeer
slechte aarde. Hij achtte het noodzakelijk om
een corrigerend bericht te schrijven met de
volgende inhoud: ‘Deine Texte sind,

Uit het bovenstaande blijkt dat de boze
scribent het verschil tussen epische
mogelijkheid (mythe) en een speculerende
ondoenlijkheid (fictie) niet kent. Dat mogen
we hem niet kwalijk nemen, want zelfs in
academische kringen worden de begrippen
mythe en fictie heel vaak door elkaar
gebruikt. In heemkundige kringen is het ene
begrip soms een synoniem voor het andere.

wie leider so oft, eine Mischung
aus Dichtung und Wahrheit, wobei
die Dichtung überwiegt.So auch
offenbar hier bei der Geschichte
über den Weg Karls V, über
Mamelis und seine Übernachtung in
Wittem. Ich müsste annehmen, daß

De reis van Karel V leidde tot commotie schilderij door Anthonie van Dyck circa
1620
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Daarom voor alle duidelijkheid: Een mythe
kan geloofwaardig, voorstelbaar, reëel en
zinrijk zijn, een mythe creëert een
realiteitsillusie.Maar fictie is onvoorstelbare
fantasie. Dat Karel V graag met
boerenmeiden in de bedstee kroop is een
mythe, dat hij in Aken tot keizer gekroond
werd is fictie. Het eerste is mogelijk het
tweede niet, want Karel V werd immers in
1530 te Bologna, door paus Clemens VII tot
keizer gekroond. Dat Karel op kasteel
Wittem overnachtte kan factie (feitelijk),
maar kan ook een mythe zijn, want zeker
weten we het niet. Ik stelde de verbolgen
scribent daarvan op de hoogte, maar hij
reageerde niet meer.
Middeleeuwse kroniekschrijvers waren niet
anders dan de paparazzi van nu.
Aanlokkelijke en vooral erotische
gebeurtenissen werden sensationeel
opgeblazen en aangedikt.Voor die boze
briefschrijver en alle lezers die niet van
parabels, apocriefe berichten en
legendarische biografieën houden, is het
raadzaam te weten dat apocrief vertaald kan
worden met: ‘Het vermoeden opwekkende
van niet echt te zijn, dus niet zeer
geloofwaardig’. Het is geen geheim dat Karel
de Grote, die in Aken nota bene als heilige
vereerd wordt, zich aan veelwijverij schuldig
maakte. Is dat gegeven bij Karel de Grote
factie en bij Karel V fictie? Dat de Heilige
Stoel niet in hun erotische uitspattingen
geloofde en het volk wel, geeft blijk van een
tijdloze echtheid. Soms leven eminenties en
beminde gelovigen niet met, maar naast
elkaar.

oktober in Hoei, van 11 tot 12 oktober in
Luik, van 13 tot 20 oktober in Maastricht. .

Dat kasteel Wittem overnachting bood aan
Karel V is een feit.
Van 21 op 22 oktober overnachtte hij in
Wittem, op 22 oktober was de intocht in
Aken en op 23 oktober werd hij aldaar in de
Mariakerk tot koning gekroond. (Opmerking
H5-grens: Als wij de lijst goed bekijken,
merken we dat hier en daar een dag
ontbreekt. Karel kennende maakte hij er
‘vruchtbaar’ gebruik van. Ook kunnen we
lezen dat Karel in Wittem overnachtte en dat
het dus geen fictie is, zoals de eerste
briefschrijver veronderstelde.)
26.7.3.
Prinsenkinderen
Wij weten niet hoeveel boerenmeiden de
sponde met Karel gedeeld hebben, maar het
aantal moet enorm zijn. Wel is bekend, dat
zijn erotomane ambities vooral uitgingen
naar jonge meisjes van lage sociale afkomst.
Volgens gezant Badoaro, een edelman uit
Venetië, was Karel niet bepaald veeleisend
bij het kiezen van zijn liefjes; alle meisjes
waren goed genoeg, wat hun stand ook mocht
zijn. Bentivoglio schreef ooit dat Karel een
sluwe schurk was, dat hij hield van schransen
en brassen, maar meer nog van jonge mollige
meiden Ook in dit geval was Karel trouw aan
zijn eigen motto: ‘Gras is beter dan hooi !’
‘Loestieje Lotte, de dartele dochter van een
molenaar, viel al meteen bij Karel in smaak
en de ouders waren natuurlijk trots als een
pauw. Karel kwam er openlijk voor uit:

26.7.2.
Leuke reactie
Van de heer Dietmar Kottmann ontving ik de
complete routebeschrijving van de reis die
Karel V vanuit Spanje via Vlissingen naar
Aken maakte. Op 1 juni 1520 kwam Karel V
aan land in Vlissingen, het is echter niet
bekend of hij toen naar Gent of Brussel
reisde. In ieder geval vertrok hij op 18
september 1520 in Brussel voor zijn reis naar
Aken. Hij maakte er kennelijk een tournee
van, want van 23 tot 28 september was hij in
Antwerpen, op 29 september in Mechelen,
van 1 tot 8 oktober in Leuven, van 9 tot 10
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‘Boerenmeiden bruiden beter!’ (Bruiden is
hier een werkwoord !)

26.7.4.
Landvoogden
Margaretha van Parma was een
buitenechtelijk kind van Karel V en werd
geboren in 1522 te Oudenaarde. Haar moeder
heette Johanna van der Gheynst en zij was
dochter van een eenvoudige wever.

Karel viel voor frisse boerenmeiden.
Ook nu nog, in een tijd van ‘erotische
inflatie’, plegen factie en fictie een aanslag
op onze fantasie. Anders dan in 1001 Nacht,
waar schaamteloos, en detail, gevreeën
wordt, zit er tussen ‘proloog’ en ‘epiloog’
van Karel’s amourettes een geretoucheerd
verhaal, want des keizers kostelijke kronkels
waren ten ene male ongeschikt voor het
gewone publiek. Voor die mensen werden er
naast de realistische versies, ook
gecensureerde werkjes op de markt gebracht.
De gekuiste versie heeft natuurlijk
ontegenzeglijk veel bijgedragen aan de
populariteit van de echte editie. Bij leven en
welzijn van Karel V, had natuurlijk niemand
moed om anekdotische verhalen over hem te
schrijven. Het liefdesleven van de keizer, had
uiteraard biologische gevolgen, maar dat was
geen enkel probleem en Karel was zeer gul
met apanages. Ook werden die kinderen
genoemd in het testament van Karel. Zijn
bastaarden werden ook wel prinsenkinderen
genoemd en hadden in Gent veel privileges.
Tijdens zogenaamde Blijde Incomsten en in
andere optochten mochten ze voorop te
lopen. Van twee bastaardkinderen,
Margaretha van Parma (1522-1586) en Don
Juan (1547-1578), is bekend dat zij
deugdelijke landvoogden in de Nederlanden
waren.

Landvoogdes Margaretha v an Parma was
een buitenechtelijke dochter.
Margaretha kreeg haar opvoeding aan het
koninklijk hof en stond onder toezicht van
Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) en
Maria van Hongarije (1505-1558). Zij
trouwde in 1536 met Alessandro de Medici,
die vermoord werd en in 1538 met Ottavio
hertog van Parma. Margaretha van Parma
was landvoogdes in de Nederlanden van
1559 tot 1567. Zij werd benoemd door haar
halfbroer Filips en zij volgde aanvankelijk de
politiek van Granvelle, maar in 1563 drong
zij aan op zijn vertrek. Daarna probeerde
Margaretha in samenwerking met de hoge
adel de vrede te bewaren. Het was geen
gemakkelijke tijd voor haar, temeer zij
onervaren en besluiteloos was, anders dan
haar tante Maria van Hongarije. In 1578 werd
haar zoon Alexander landvoogd in de
Nederlanden. Zij overleed in 1586 in Ortona
(Italië).
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hetgeen hem niet helemaal lukte. Het kwam
tot schermutselingen met troepen van de
Staten Generaal die door Don Juan gewonnen
werden. Einde 1577 werd hij ziek en trok
zich terug in zijn kampement in Bouge bij
Namen waar hij in oktober 1578 overleed.
Volgens de ene bron werd hij vergiftigd en
volgens een andere stierf hij aan tyfus.

Landvoogd Don Juan van Oostenrijk
Een andere bekende bastaard van keizer
Karel V was Don Juan die in 1547 in
Regensburg geboren werd. Zijn moeder
heette Barbare Blomberg en zij was de
dochter van een Gürtler; een man die in die
tijd ijzeren en koperen gespen en knopen
maakte, ter versiering en bevestiging van
riemen en ceinturen. Don Juan werd niet aan
het hof opgevoed, maar door een bevriend
echtpaar, waar hij tevens door bekende
leraren onderwezen werd. Later studeerde hij
aan de universiteit Alcalá de Henares.
Don Juan werd in 1568 bevelhebber van de
Spaanse vloot en leidde van 1569 tot 1571
bloedige gevechten tegen de Turken. Door
paus Pius V, werd hij in 1571 benoemd tot
opperbevelhebber en generaalkapitein van de
Heilige Liga over alle Zeeën. Overigens zeer
tegen de zin van admiraal Andrea Doria, die
moeite had om bevelen van de jonge
bastaardzoon in ontvangst te nemen. In de
herfst van 1571 versloeg de Heilige Liga een
grote Turkenvloot tijdens de ‘Zeeslag van
Lepanto’. De krijgsbuit schonk Don Juan aan
de gewonde zeelieden. In 1576 reisde hij naar
Luxemburg waar hij zijn biologische moeder
voor het eerst zag. Van Luxemburg reisde hij
naar Nederland waar hij op 12 februari 1577,
met de Staten Generaal, het Eeuwige Edict
ratificeerde. In Nederland regelde hij de
aftocht van de gehate Spaanse soldaten,

Koning Filips II van Spanje benoemde
halfzus en halfbroer tot landvoogd over de
altijd lastige Zuidelijke Nederlanden.
Op bevel van zijn halfbroer, koning Filips
van Spanje, moest het stoffelijk overschot
naar Spanje vervoerd worden, om daar op
waardige wijze bijgezet te worden. Het lijk
werd in stukken gesneden en in zadeltassen
via Frankrijk naar Madrid gesmokkeld. Daar
werden de brokken weer samengevoegd en
kon het product in El Escorial op gewijde
gewoonte bijgezet worden. Zijn hart bleef in
Namen waar het bewaard wordt. Dat hij twee
onechtelijke dochters had, werd hem door
niemand kwalijk genomen.
26.8. De stadsmolen in de Soers
26.8.1.
Editio vulgata
Ofschoon wij ’t ameröltje (rôle d’amour) van
Karel V en Lotte met een korreltje zout
moeten nemen, is het verhaal vooral geschikt
om kennis te maken met contradicties, vooral
anekdotes, die door kroniekschrijvers en
vooral door volksoverleveringen bewaard
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zijn gebleven. We weten dat
volksoverleveringen enerzijds boertig en
kluchtig, anderzijds frivool en vunzig kunnen
zijn. Niet zelden wordt er een sociaal
gedragstaboe doorbroken. Daarom vereisen
de anekdotes een kritische blik, omdat ze
somtijds veel minder onschuldig zijn dan we
denken. Zelden getuigen ze van een
veronderstelde eerbied voor Kerk en
Vaderland. Van enige tolerantie ten aanzien
van religie en bestuur is er zeker geen sprake.

was. Hofnarren genoten aan een universiteit
een opleiding tot morosoof. Feitelijk is dit
een ‘contradictio in terminis’ want we
zouden het kunnen vertalen met ‘wijze
dwaas’. Pîre, de hofnar praatte bij voorkeur
Luiks dialect. Net zoals de inwoners van
Keulen trots zijn op hun tongval, zo ook in
Luik, waar het patwès (patois of dialect) nog
steeds gesproken wordt. (Opmerking H5grens: Het Luiks patois is een vulgaire ent
aan de Latijnse stamboom. Natuurlijk mogen
wij het begrip ‘vulgair’ niet te letterlijk
nemen, want ook de bijbelvertaling werd niet
in de Vetus Latina, het echte Latijn, maar in
het vulgaire (alledaagse) Serma humilis,
gemene Latijn of Volkslatijn geschreven.
Officieel wordt het hedendaagse Kerklatijn,
Editio Vulgata genoemd.)
26.8.2.
Sankt Krispin
Volgens de stroppendragers, dat is de
scheldnaam voor de burgers van Gent,
bezocht Karel de stadsmolen van Aken op de
feestdag van Sint Chrispinus en Sint
Crispinianus. Het zijn twee heiligen uit de
zeer vroege geschiedenis van de Latijnse
Kerk en het zijn de patroonheiligen van de
leerlooiers, huidenvetters en schoenmakers.
(Opmerking H5-grens: De laatste jaren ook
de patroonheiligen van de orthopedisten.) Als
we door middel van de heiligenkalender aan
de weet komen dat hun naamdag op 25
oktober gevierd wordt, dan kan een bezoek
van Karel aan de stadsmolen, twee dagen na
zijn koningskroning (23 oktober 1520), niet
uitgesloten worden geacht.

De nar hield de keizer een spiegel voor
De stereotiepen steken de draak met etnische
minderheden en het is vooral Pîre, de hofnar
van Karel, die met korte salvo’s van triviale
feiten duidelijk stelt hoe de vork in de steel
zit. De gezellige bijeenkomst in de molen,
met een hoog narratief gehalte, waarbij Karel
aanwezig was, zou men in Duitsland
kaffeeklatsch en in Engeland small talk
kunnen noemen, maar voor de Waalse hofnar
van Karel was het een Tchabaw à djåspiner,
hetgeen wij gevoeglijk met ‘borreluur’
kunnen vertalen. (Opmerking H5-grens: Het
begrip ‘tchabaw’ werd in de Franse tijd door
de allochtone bevolking overgenomen en
wordt bij ons sjabau genoemd. Het betekent
feitelijk ‘water’ uit Savoye. De bekende
koolsoort uit Savoye wordt in het dialect nog
steeds sjavow genoemd.)
In geen geval mogen we veronderstellen, dat
een hofnar een halve gek of onnozel persoon

De werkplaats van de heiligen Crispinus en
Crispinianus wier feestdag op 25 oktober
door Karel V ten volle benut werd.
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Uit de analen weten we dat Karel op 24
oktober 1520 vergaderde met zijn
keurvorsten en op 25 oktober de kerkschatten
in de Mariakerk bezichtigde. Het is best
mogelijk dat hij de avond reserveerde voor
een bezoek aan de stadsmolen van molenaar
Bótter. Het neemt niet weg dat Karel’s visite
in een sluier van geheimzinnigheid gehuld
was en het daarom aanbevelenswaardig is om
Karel’s bezoek, als een leuke legende te
beschouwen, net zoals de germanofiele
biografie van zijn grote voorganger, de
heilige Karel de Grote, nog steeds een
hersenschimmige hagiografie is.

Kanarische en Indiaanse eilanden, alsook het
vasteland aan de overzijde van de oceaan.
Verder koning en aartshertog van Oostenrijk,
hertog van Bourgondië, Brabant, Steiermark,
Karinthië, Craïn, Luxemburg, Athene en
Patras, graaf van Habsburg, Limburg,
Vlaanderen, Tirol, paltsgraaf van
Bourgondië, Henegouwen, Pfirt, Rousillion,
landgraaf van Elzas, vorst van Zwaben en
opperste heer in Azië en Afrika.’’ (…)
Pas op 22 februari 1530 werd Karel gekroond
met de ijzeren kroon van Lombardije en op
24 februari 1530 werd hij in Bologna door
paus Clemens VII (1478-1523-1534) tot
keizer gekroond.

28.8.3 Gedisigneerde keizer
In biografieën van Karel V wordt verschil
gemaakt tussen de gedisigneerde en
couronnemente koning/keizer. Om het
duidelijk te maken, zetten we hier de diverse
data nog een keer op een rijtje. Op 28 juni
1519 werd Karel in Frankfurt am Main, door
de keurvorsten, gekozen tot gedisigneerde
Rooms-Duitse koning van Duitsland, hetgeen
betekent dat hij op een latere datum gekroond
zou moeten worden. Klaarblijkelijk kwam
‘Frankfurt’ voor Karel ongelegen, want hij
schitterde door afwezigheid. Hij werd dus tot
Rex Romanorum gekozen en niet gekroond,
omdat het een titel is, die bij de nog niet
gekroonde koning behoort, waarbij de
aanvulling “Romanorum’ in die tijd tot de
niet gedefinieerde keizertitel behoorde. Heel
anders op 23 oktober 1520 toen hij in Aken
met pracht en praal tot koning gekroond
werd. Op 26 oktober 1520 werd hem in Aken
mede gedeeld dat hij thans als gedisigneerde
keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse
Natie beschouwd zal worden, maar dat de
kroning door de paus zal moeten geschieden.
Als kernspreuk koos Karel het motto: ‘Plus
Ultra’, (altoos verder). Sinds die dag, noemde
Karel zich ‘de gekozen (ongekroonde)
Roomse keizer’. Paus Leo X gaf Karel
toestemming, in afwachting van de kroning,
de navolgende titels te gebruiken. ’’Karel V,
door de genade van God, gekozen Roomse
keizer, in alle tijden hoofd van het Heilig
Roomse Rijk der Duitse Natie, in Germania,
in Spanje, in Sicilië, Jeruzalem, Hongarije,
Dalmatië, Kroatië, de Balearen, de

De kroning in 1520 van Karel V tot koning
in Aken.
Natuurlijk had die belangrijke kroning al veel
eerder kunnen plaats vinden, maar de
Nederlandse paus Hadrianus VI (1459-15221523) en diens voorganger paus Leo X
(1475-1513-1521), hadden francofiele
neigingen en waren niet genegen om Karel
V, de fervente Habsburger, tot keizer van het
Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie te
kronen.
26.8.4.
Weervoorspellers
Karel die op weg van Gent naar Aken op veel
verschillende adressen logeerde en overal last
van hinderlijke vliegen had, verbaasde zich in
de knusse leefkamer van de molenaar dat er
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geen insecten waren. Bèrtel Bótter reageerde:
‘Das kann ich Herr Sire genau erklären: ‘Mit
Sankt Krispin, sind alle Fliegen dahin!’ - en
wees met zijn wijsvinger naar de open haard.

wink!’ (De molenaar met zijn vrouw en zijn
kind, leven hier van het water en niet van de
wind!)
De Waalse hofnar, die, naarmate hij meer
dronk, gebruik maakte van Li patwès Lîdjwès
(het Luikse dialect), liet ook blijken dat hij
weerkundig op de hoogte is: ‘Al Tossint,
l’êsse èst plin !’ Dat begreep bijna niemand
en Pîre legde uit: ‘Met Allerheiligen moeten
we weer stoken! Hilariteit bij iedereen, alleen
Katrieng, de vrouw van de molenaar merkte
op: ‘Has’te noch jet in de buuesj, ’t is koad in
de Zuuesj!’ (Heb je nog geld in de beurs,
want het is koud in de Soers.)
Pîre de hofnar, die hoorde dat de
molenaarsvrouw Katrieng heette, had de
smaak te pakken en zei: ‘Noûf côps so dîh on
pout vèy qui Sainte-Catrène èst blanc
moussèye !’ (Een kans van negen op tien, dat
we op de feestdag van Sint Katrien, de eerste
sneeuw zien !’) Lotte kreeg de lachers op
haar hand met haar weerspreuk: ‘Wenn der
Hahn kräht auf dem Mist, ändert das Wetter
oder es bleibt wie es ist!’

De molenaar van een windmolen leeft van
de wind
De molenaar vertelde verder, dat hij een
natuurvriend is en zich o.a. ook bezig houdt
met natuurobservaties en de daaraan
gekoppelde weersvoorspellingen. De vele
onweders van de laatste weken vond hij
helemaal niet erg, daar heeft een watermolen
geen last van, maar een windmolen veel
meer. Meteen voegde hij er een weerspeur
aan toe: ‘Gewitter im Oktober künden, wir
werden einen nassen Winter finden!’. De
molenaar zei de voorkeur te geven aan een
natte winter, want het waterrad moet draaien!
(Opmerking H5: In die tijd werden molenaars
ook wel weervoorspellers of kalendermakers
genoemd. Het gezegde: ‘Liegen als een
kalendermaker !’ – is bewaard gebleven. Het
eventueel ook van toepassing kunnen zijn op
de voorspellingen van de moderne
meteorologen van nu.)
Karel V merkte op: ‘Feitelijk leeft de
molenaar van de wind ?!’ Zijn hofnar Pîre die
inmiddels ook een warm plekje gevonden
had reageerde: ‘Sire heeft geen molen en
leeft ook van de wind !’ Lotte, charmanter
dan ooit, die naast Karel plaats genomen had,
deed ook haar zegje: ‘Der mulleter mit vrauw
en kink, leëft heej va wasser en nit va der

26.8.5.
Geld in de beurs…
‘Has’te noch jet in de buuesj,’t is koad in de
Zuuesj!’ – zei Katrieng en meteen daarop:
‘We hebben in Aken nog veel meer mooie
spreekwoorden die iets met geld te maken
hebben:
‘D’r enge hat’t jeld en d’r angere d’r bül.’
(De ene persoon heeft het geld en de andere
de beurs).

Een detai van een schilderij van Hieronimus
Bosch toont de geldbuidel beschermd door
een klotendolk.
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De molenaar vertelde dat het gildenwezen in
Aken bekend staat om zijn zeer strakke
structuur. Het molenaarsgilde is één van de
28 Akense gilden en staat in hoog aanzien
omdat het gilde zich in het bovenste segment
bevindt. Heel anders dan de gilden van de
touwmakers en steenbakkers, die veel lager
staan, om nog maar te zwijgen van de vilders,
koudslachters en leerlooiers die zich in het
onderste segment bevinden.
Voor de vilders had de molenaar geen goed
woord over: Dat is een ‘kaste’ apart, die
buiten de poorten huist en meestal huwen de
mensen onder elkaar, zodat er veel inteelt is.
Maar arm waren ze niet getuige het
spreekwoord: ‘Sjtinke velsje, klinke jelsje!’
(Klinkende munt voor stinkende
dierenvellen.) De vilderdochter zei dan tegen
haar neefje: ‘Has’te jeld, da han iesj diesj
leef!’ (Als je geld hebt, hou ik van je.) En hij
antwoordde: ‘Woa um jeld weëd jetrowd, doa
is’t jeluk op zaant jebowd!’ (Daar waar om
geld getrouwd wordt, daar wordt het geluk op
zand gebouwd.)

zak.) ‘Veur jeld en jow wöaet is alles tse
kriejje.’ (Voor geld en goede woorden kun je
alles kopen.) ‘Deë ziee jeld jeër zit vluje, deë
jelt doeve of beijje.’ (Iemand die zijn geld
liever ziet vliegen, die koopt duiven of bijen.)
’t Jeld rejieert de Welt en d’r knuppel de lüj.’
(Het geld heerst over de wereld en de
knuppel over de mensen.) t Jeld dat maarcht
de vleddejje sjun.’ (Lelijke mensen met geld
lijken mooier.) ‘Vuur hant jee jeld tse tselle.’
(De lamp hoeft niet te branden.), ‘D’r
pastoeer leëst jeng tswei misse ver ee jeld.’
(De pastoor leest geen twee missen voor één
bedrag.) ‘Woa jeld is, doa is d’r duvel, woa
jee jeld is, doa is heë doebel!’(Waar geld is,
daar is de duivel, waar geen geld is, daar is
hij dubbel aanwezig.) ‘Deë is óp’t jeld, wie
d’r duvel óp eng arm zieël!’ (Hij streeft naar
geld, zoals de duivel streeft naar een arme
ziel.) ‘Koons is va wennisj jót tse leëve en
jedderenge ’t ziengt tse jeëve!’ (De kunst is
om met weinig geld rond te komen en
iedereen te geven waar hij recht op heeft.)
‘Heë hat mieë wink i jen bóks wie jeld i jen
teisj!’ (Hij heeft meer windjes in zijn broek,
dan geld op zak.)

26.8.6.
Boeesje in de bööesj
In de tijd dat Karel V regeerde, werden ook
in Duitse landen, de gewone burgers door de
landadel uitgebuit. Die heren bouwden
prachtige kastelen en de gewone burger had
alleen maar boeesje in de bööesj (centen in
de beurs). In Aken was een boeesj een
koperen munt van zeer geringe waarde. 1,5
boeesj was één oat, 3 boeesje was één
fettmänchen, 6 boeesje was één Aachener
mark. Een bekend spreekwoord uit Aken
luidt: ‘Weë jelt wat heë ziet, is jauw zieng

Over geld gesproken Karel V had als keizer
van het Heilige Roomse Rijk geld met zijn
beeltenis.
(Opmerking H5: In Aken bestaan een dozijn
spreuken met goed als onderwerp.) ‘V’r jeld
ken me de duvel danse losse!’ (Als je betaalt
danst zelfs de duivel.) En een leuke parodie
hierop luidt: ‘Ömmezuns danst noch jenge
beër!’ (Zelfs een beer danst niet gratis.)
‘Enge jowwe vrund, is besser wie jeld in jen
teisj!’(Een goede vriend is beter dat geld op
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boeesje kwiet!’ (Iemand die alles koopt wat
hij ziet is gauw door zijn geld heen.) Maar in
Aken werd ook met ‘buitenlands’ geld
betaald, bijvoorbeeld met de Bourgondische
rijksdaalder, die ook wel pattakon genoemd
werd. Het was een hele kunst, om de waarde
van de verschillende munten met elkaar in
relatie te brengen. In die tijd gold de
intrinsieke waarde en dat betekent dat de
individuele munt geschat werd naar haar
goud- of zilvergehalte. Vorsten in geldnood
maakten ‘intrinsieke’ misbruik, door de
hoeveelheid edelmetaal te verminderen of
door het edelmetaal aan te lengen met minder
edele metalen. Het soortelijk gewicht van
goud is vrij hoog, zodat geldwisselaars
terecht gebruik maakten van een weegschaal.

26.8.7.
Carolusgulden
Filips de Goede (1396-1419-1467), stelde
alles in het werk om in zijn territorium een
uniform muntstelsel in te voeren. Maar het
decimale systeem werd niet of nauwelijks
gebruikt en we kunnen het vergelijken met de
toestand in Engeland waar het decimale
geldstelsel pas op 15 februari 1971 ingevoerd
werd. Aken kende zijn boeesj en Maastricht
zijn duitsje. Daar was de duit van zeer
geringe waarde en iemand die geen rode duit
op zak had, was bedelarm. Soms werd een
duit, qua waarde, vergeleken met een Akener
fennik. Voor een Akener gulden kreeg men
40 duiten, voor een schilling 64 duiten, voor
een Akener taler 192 duiten en voor een
patagon zelfs 384 duiten.

Om goed van kwaad geld te onderscheiden
werd het gewicht van het edelmetaal
gewogen
Op die manier konden zij de koeë boeesje
(het kwade geld of vals geld) schiften om dan
de hoogwaardige munten voor zichzelf te
houden. Een expert kon aan de klank van een
vallende munt de waarde bepalen.
Schillingen uit koper werd in die tijd sjelliejje
jeld genoemd en was geen ‘klinkende munt’.
We begrijpen dat mettertijd het goede geld
door het kwade geld verdrongen werd.In het
Spaanse heemland van Karel V werd de
patacon voor het eerst geslagen en betekent
daar ‘grote munt’.Later werd de munt ook als
betaalmiddel in de Nederlanden gebruikt,
waar hij patagon genoemd werd. In Aken
werd hij pattakon genoemd en bestond daar
uit 48 Aachener sjtüber of 44 Aachener mark
of 264 boeesje.

Patagon 1617

Patagon ommezijde
De taler behoorde tot de ‘betere’ muntsoorten
omdat hij een zeker zilvergehalte bevatte. Het
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zilver was afkomstig uit het Boheemse
Joachimsthal, zodat de naam taler duidelijk
is. Duitse emigranten namen de munt mee
naar het gewaand vrije land van de vermeend
onbegrensde mogelijkheden en zodoende
werd de munt in Noord-Amerika dollar
genoemd.
Natuurlijk waren de muntsoorten aan
devaluatie onderhevig en voor de gewone
man was het bijna ondoenlijk, om de
monetaire materie uit elkaar te houden,
temeer het aanpalende prinsbisdom Luik en
de hertogdommen Brabant, Gelder en Gulik,
een eigen muntwezen bezaten.
Voordat wij terugkeren in de leefkamer van
de molenaarsfamilie Bótter, waar Karel V
zich te goed deed aan hapjes en drankjes, nog
een paar woorden over de monetaire
activiteiten van deze vorst. In 1517 liet hij de
gouden Carolusgulden slaan, die toen
gewisseld kon worden met 20
Carolusstuivers. Dat zelfs een Carolusgulden
aan inflatie onderhevig is, merken wij omdat
in 1543 de zilveren Carolusgulden geslagen
werd. De rechtsgeldige waarde bleef
hetzelfde, maar we begrijpen dat de
intrinsieke betekenis fors daalde. Het geld uit
die tijd is niet meer wettig, maar heeft zijn
intrinsieke waarde behouden. Karel V kon
alle geldsoorten met hoge intrinsieke waarde
gebruiken om de godsdienstoorlogen tegen
de islam en de reformatoren Luther en
Calvijn, te financieren.

de zin van: ‘C’èst todi l’tchôdron qui lome li
crama neûr cou!’ (Opmerking H5: We
zouden dit kunnen vertalen met: ‘De pot
verwijt de ketel dat ie zwart is.’ Maar het
Luikse patois is veel banaler dan we
vermoeden en de feitelijke vertaling luidt:
‘De braadketel verwijt de anus dat ie zwart
is.’
Uit de bakoven haalde Katrieng een vers
gebakken koarebroeet (roggebrood) en
maakte er brokken van. Toen kreeg iedereen
een kommetje hete habbekratz (glühwein of
bisschopswijn) en met een spits stokje
doopten de aanwezigen het ene broodbrokje
na het andere in de heerlijk geurende
wijnmélange. ‘Dat is tsoppe vör de
jemüütlisjkeet!’- zei Katrieng en dochter
Lotte voegde er meteen aan toe: ‘Mieng beiss
moeët höör bótteremsje ömmer tsoppe, die
hauw jeng tseng mieë!’ (Mijn grootmoeder
moest haar boterhammen altijd soppen, zij
had geen tanden meer.!’) De burgemeester
die ook van de partij was zei: ‘Das hält Leib
und Seele zusammen!’. Lotte die door de
drank licht beneveld raakte meende er goed
aan te doen ook een opmerking te plaatsen:
‘Ieësj lekker tsoppe en da jeunt v’r ppp…!’
Verder kwam zij niet, toen ze een tik van
haar moeder kreeg. Met een knipoog tegen
Karel zei de hofnar: ‘On fameûs djîvå mais
blanc come ine agnès!’ (Zij heeft veel hout
voor de kachel, maar is naïef als een lam.)
Karel begreep er niks van, maar de hofnar die
een opleiding tot morosoof genoten had
fluisterde hem in het oor dat de bereide
habbekratz een beproefd afrodisiacum is.

26.8.8.
Habbekratz en tsoppe
Net zoals wij tegenwoordig sociaal
smikkelen door middel van fonduen,
gourmetten en racletten, zo werd eeuwen
geleden een gemoedelijke sfeer gecreëerd
door samen te tsoppe (soppen of indopen van
brokjes in een vloeistof). ‘Jullie houden toch
van tsoppe?’- zei Katrieng en verwarmde een
ketel rode wijn, waaraan zij honing, anijs,
kervel, munt, bonenkruid en selderij
toevoegde. Karel en zijn hofnar hadden er
nog nooit van gehoord en wachtten op de
dingen die zouden komen. ‘Li pia di m’vinde
è-st-aclapéye a m’dos!’ (De huid van mijn
buik plakt aan mijn rug.) zei Pîre. ‘Jij hebt
altijd honger, je bent geen gourmet maar een
gourmand!’ zei Karel. Pîre mompelde iets in

Karel werd in de molen vergast op een
maaltijd.
Karel nam nog een kommetje… (Opmerking
H5: Habbekratz betekent in figuurlijke zin
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een ‘kleinigheid’. De rode wijn die toen voor
de bereiding gebruikt werd was, net als de
bisschopswijn van nu, van dubieuze
kwaliteit.)
Pîre de hofnar vond het best lekker, maar zei
voorkeur te geven aan pan’hê d’ frumint
(tarwebrood of wittebrood) of eventueel gaga
d’mayas (koekjes van de Maya’s,
maïskoekjes). ‘Dat sopt toch lekkerder dan
jullie zwartbrood?’ ‘Tarwebrood eten we hier
nauwelijks en maïsbrood kennen we niet, we
hebben alleen koare en dinkel (spelt)’, zei de
molenaar. De hofnar vertaalde naar Karel toe:
seigle et épeautre (spête). (Opmerking H5grens: Spelt- of dinkelbrood was tientallen
jaren uit de handel, maar is nu weer te koop.
Over Mayakoekjes uit maïsmeel, lezen we in
het volgende onderdeel.)

de grond gestopt en drie maanden later kan er
geoogst worden.(…) De molenaar, die nooit
verder dan Aken geweest was, kon het niet
geloven en niet begrijpen. Pîre voegde er nog
aan toe dat de Spanjaarden aanvankelijk het
belang van maïs en aardappelen, voor
menselijke consumptie, niet naar waarde
wisten te schatten en de gewassen eerst
gebruikten voor hun vee. Later werden de
zeer jonge maïskolven als groente gegeten.
De meeste landen noemen hun belangrijkste
graangewas koren, corn of korn. In de
Verenigde Staten wordt maïs corn genoemd.
In Oostenrijk, Duitsland en in de beide
Limburgen wordt rogge korn of kaore
genoemd. Koren betekent in India rijst, in
Frankrijk tarwe en in Zweden boekweit,
terwijl dat laatste gewas niet eens tot de
graansoorten behoort.
Vreemd genoeg werd maïs op het platte land,
in het begin Turkse terf (Turkse tarwe)
genoemd. Trouwens de meeste nieuwe
producten die uit vreemde landen kwamen
werden ‘Turks’ genoemd en dat had
misschien iets te maken met de kruistochten
uit het verleden. De laatste kruistocht vond
plaats in 1277, twee eeuwen voordat Amerika
ontdekt werd. In de middeleeuwen noemden
onze voorouders de Sering, Turkse vlier en in
Duitsland wordt ie nog steeds ‘Flieder’
genoemd. Neem b.v. de kalkoen die toen
Turkse kip, de Muskuseend die Turkse eend,
de Oost-Indische kers die Turkse kresse, de
Mutslelie die toen Turkse lelie, de Vuurboon
die Turkse boon en de Esparcette die Turkse
klaver genoemd werd.

26.8.9.
Maïs
Karel werd in 1520 in Aken tot koning
gekroond en omdat Columbus reeds in 1492
Zuid-Amerika ontdekte, waren Karel en zijn
hofnar uiteraard op de hoogte van exotische
landbouwproducten, die mettertijd ook het
vasteland van Europa zouden veroveren. Aan
het Spaanse hof in de Nederlanden werden
reeds in de 16e eeuw uitheemse gewassen en
vruchten geconsumeerd en ook de gewone
burger maakte op de duur kennis daarmee.

Mais
Heel anders in Duitsland waar het nog twee
eeuwen zou duren. Pîre vertelde aan de
molenaar, dat de Indianen vier keer per jaar
maïs kunnen oogsten en dat de velden niet
geploegd worden. Daar worden de korrels in

Onbekend is onbemind - Turks fruit hoewel
dat ook een andere associatie oproept.
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Maïs bevat veel vet, soms wel 33%, zodat het
als bron kan dienen voor de productie van
maïsolie. Bovendien wil men de productie
van suikermaïs opvoeren zodat we
binnenkort maïssuiker in plaats van
bietensuiker kunnen eten. Dat een speciale
soort maïs ook gepoft kan worden en als pop
corn verkrijgbaar is, wisten we natuurlijk al.
Het spul staat iedere avond op miljoenen
tafels van mensen die naar de ‘buis’ kijken.
Dat verschijnsel is overigens niet nieuw,
want volgens een recente studie (2012)
zouden mensen in Peru reeds 6700 jaar
geleden popcorn gegeten hebben.
Die popcorn zou klaargemaakt zijn door
maïskolven te roosteren op hete kolen.
Maïsproducten uit de VS zullen de komende
jaren een stuk duurder worden, omdat de
grondstof opgeëist wordt voor de productie
van biobrandstof…

bonen zoet’- en dat gezegde gold toen
waarschijnlijk ook voor de aardappel.
Voortaan namen scheepslieden aardappelen
mee op hun lange vaarten want ze hadden
gemerkt dat de gevreesde scheurbuik, een
gebrek aan vitamines, dan geen kans had. In
Limburg werd de aardappel toen krompeer
genoemd. Diverse gebieden in Limburg,
daaronder ook Simpelveld en Bocholtz,
behoorden van 1555 tot 1713 bij Spanje. Het
ligt voor de hand dat wij al lang aan de
aardappel waren, voordat aan de Duitse kant
van de grens Frederik de Grote een
machtwoord moest spreken.

26.8.10.
Aardappel
In het midden van de 16e eeuw werd de
aardappel in de meeste landen die onder
Spaans bestuur stonden, als volwaardig
consumptiemiddel aanvaard. Dank zij de
expansiedrift van de Spanjaarden, het eerst in
hun hoofd- en havensteden, iets later in de
binnenlanden. De voedzame knol werd door
de Inca’s papa genoemd en de Spanjaarden
maakten er batata van. Van dat woord is het
een korte weg naar patates-frites of in olie
gebakken aardappelen.

Frederik de Grote zorgde voor introductie
van de Kartoffel
In Duitsland moest Frederik de Grote (17121786) er aan te pas komen om de aardappel
onder zijn volk te brengen. Hij beschouwde
zich zelf als een verlicht despoot, met de
nadruk op het substantief. Terwijl in de
aanpalende landen de knol al ruim twee
eeuwen in alle mogelijke vormen op tafel
kwam, bleef het in Duitsland een vreemd en
onbekend gewas. ‘Was der Bauer nicht
kennt, frisst er nicht!’- luidde daar een
bekend gezegde. Op 24 maart 1756 zag
Frederik de Grote zich genoodzaakt bij
decreet het Kartoffelbefehl uit te vaardigen.
Burgemeesters en landraden moesten op
bevel van hun vorst de onderdanen op de
hoogte stellen van het bestaan van de
aardappel en vervolgens zou de knol als

De aardappel werd ons door de Spanjaarden
bezorgd
Erg populair was de aardappel in de westerse
wereld aanvankelijk niet, maar het bleek dat
de plant een goede opbrengst koppelde aan
een voedzaam product. ‘Honger maakt rauwe
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Die kreeg daar hooglopende ruzie met
Spaanse missionarissen, omdat de patres de
inboorlingen wilden bekeren en dopen. Daar
wilde Columbus niets van weten, want
gedoopte inboorlingen, mochten niet als
slaven verkocht worden’. Karel vertelde
verder dat zijn vader, Filips de Schone, een
koninklijke afgezant had die Bobadilla heette
en dat die man in augustus 1500 aan een
hofdignitaris rapporteerde dat het wenselijk
zou zijn om Columbus en zijn broers Diègo
en Bartolomeo als gevangenen naar Spanje te
brengen, omdat het doopverbod in strijd zou
zijn met de wetten van de Latijnse Kerk.
Columbus wilde uit hebzucht zoveel
mogelijk slaven verkopen en gebruikte bij
zijn drijfjachten Hubertushonden of
bloedhonden om zoveel mogelijk ongedoopte
inboorlingen gevangen te nemen.
(Opmerking H5-grens: Een kopie van het
Bobadilla-rapport werd onlangs gevonden in
het kasteel van Simancas (Spanje), waar het
Archivo General de Simancas, met alle
belangrijke documenten uit de Spaanse
historie uit de periode 1435 tot 1834,
bewaard worden.) Na de habbekratz kwamen
koeegelsjink en sjoafskieës (ham van de noot
en schapekaas) op tafel, die de gasten met
honigmósterd veredelden en dan met
Aachener Altbier konden wegspoelen.

volksvoedsel geïntroduceerd moeten worden.
De ambtenaren kregen opdracht geschikte
plekken uit te zoeken en moesten er op
toezien dat het gratis ter beschikking gestelde
pootgoed optimaal benut werd. Omdat de
Duitse boeren tegen bleven stribbelen,
moesten er veldwachters en soldaten aan te
pas komen, om de velden te bewaken. Met de
allergrootste moeite konden de boeren
tenslotte overtuigd worden. In Duitsland
werd de aardappel niet via de Spaanse
landen, maar via Italië ingevoerd. Omdat de
plant daar tartuffolo genoemd werd, ontstond
in Duitsland de naam kartoffel.
26.8.11.
Columbus hield niet
van dopen
‘Maak de habbekratz maar goed heet!’- zei
Karel tegen de molenaarsvrouw, die een ketel
met verse inhoud op het fornuis geplaatst
had. ‘Wenn iesj’m hees maach, jeet miesj der
sjpriet flöte!’ – antwoordde Katrieng en
bedoelde daarmee dat de noodzakelijke
alcohol vervliegt als de bisschopswijn te heet
wordt. (Opmerking H5: Door ervaring wijs
geworden wist Katrieng dat alcohol veel
eerder verdampt dan water. Door de vloeistof
aan de kook te brengen zou van het geestrijke
(spirit) vocht niet veel overblijven. Nu weten
wij dat alcohol kookt bij 77 en water pas bij
100 graden.)
Voor koning Karel die al veel in zijn leven
gezien en gehoord had, was tsoppe iets
nieuws en zijn hofnar noemde het trimpèdje
(dopen of onderdompelen). ‘Als wij het toch
over dopen hebben’, zei Karel, ‘dan vertel ik
jullie het waar gebeurd relaas van Columbus
(1451-1506) in Hispaniola (Grote Antillen).

26.8.12.
Zoete mosterd…
Schapekaas en ham van de noot, ging er bij
de gasten goed in, maar de honingmosterd
die Katrieng gemaakt had, vonden ze
eigenaardig. ‘Wat drenke de Heere?’ zei
Katrieng en de vrijpostige hofnar reageerde:
‘Beûre ine jate dè crås cafè avou dè
tchabaw!’ (Ik drink een kop sterke koffie met
een jenever.) ‘ Cafe, wat is dat? – zei
Katrieng buikschuddend. Ook Pîre had in de
gaten dat het gezelschap te gast was bij een
eenvoudige, ongekunstelde maar zeer
gastvrije familie en zei: ‘Reume qui barbote
èst pé qu’on teût qui gote!’ (Een vrouw die
moppert is erger dan een smerige woning.)
(Opmerking H5: Natuurlijk kon Katrieng (in
1520) niet weten wat koffie is, want koffie
was toen in Duitsland nog niet bekend,
terwijl Pîre in Spanje koffie had leren drinken
in gebieden die eerder een Moorse

Columbus hield de doop van Indianen tegen
anders kon hij ze niet meer als slaven
verkopen
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dominantie hadden. In de 16e eeuw werd
koffie vanuit Spanje en Venetië naar het
westen van Europa verscheept. In 1647 werd
een koffiehuis in Amsterdam geopend, in
1652 in Londen en in 1673 in Bremen, nog
wel door een Hollander… Het duurde nog
ruim een eeuw voordat koffie in de rurale
gebieden gemeengoed werd. Bonenkoffie
was vanwege de hoge prijs een luxeproduct,
zodat op het land eikel- en cichoreikoffie
gedronken werd. De namen moekefoek en
surrogaat, zijn bewaard gebleven.)
‘Li moståde èst doûs, c’èst dèl moståde après
soper?! - zei de hofnar en rammelde met zijn
loterbol. (De mosterd is zoet: is dat de
mosterd na de maaltijd?!) Lotte was er als de
kippen bij: ‘Lot’m sjtoa wenne nit sjmaat;
besser sjink oane móstert, als wie mósterd
oane sjink!’ Het was een Babylonische
kakofonie bij de familie Bótter, maar Karel
wist wat Lotte bedoelde en knikte
goedkeurend in haar richting. Karel, een
groot liefhebber van Bourgondische mosterd
wist te vertellen, dat alle mosterd uit Dijon
zeer pikant is en dat zijn grootvader al bijna
60 jaar was toen hij stierf en nooit last van
reumatiek had, omdat hij steeds pikante
mosterd bij de maaltijden gebruikte. En zei
verder: ‘Ik probeer ouder te worden dan mijn
grootvader, maar dat lukt niet met zoete
mosterd!. (…) Ondertussen schoof Karel het
potje in de richting van de burgemeester… Il
magne po qwate! (Hij eet voor vier), merkte
Pîre op.

niet om (nog) ouder te worden, want hij
overleed op 58 jarige leeftijd. Het is geen
fictie dat prikkelende mosterd bij de
Bourgondiërs in hoog aanzien stond, maar
Dijon is wis en zeker niet de bakermat. De
Romeinen brachten mosterd mee naar hun
Derde Limes, toevallig het gebied waar wij
wonen. De latere landheren vonden het een
pittig product, zodat niets de verspreiding in
de weg stond. Reeds in 795 verordineerde
Karel de Grote de aanplant van mosterdzaad
in kasteel- en kloostertuinen. Hij placht te
zeggen: ‘Barbaren eten geen mosterd!’(…)
(Opmerking H5-grens: Karel de Grote werd
in 1165 door paus Paschalis III, heilig
gesproken.)
Door invloed van de hertogen van
Bourgondië ontwikkelde zich reeds in de 13e
eeuw een groot centrum voor de bereiding
van mosterd in de Bourgondische stad Dijon
en de stad is tot op de huidige dag
mosterdmetropool gebleven. Helaas is de
naam van het productiegebied niet
beschermd, zodat Dijonmosterd bij wijze van
spreken, zelfs in Limburg geproduceerd zou
mogen worden.Vroeger had iedere
Nederlandse stad haar eigen
mosterdmanufactuur, die traditie putte uit
overgeleverde recepten van
kloostergemeenschappen of kleine
werkplaatsen. De postmiddeleeuwse
artisanale werkplaatsen kunnen we als
voorlopers van de moderne industrie
beschouwen.)

Het eten van mosterd wordt gerelateerd aan
het behalen van een hoge leeftijd
(Opmerking H5: De grootvader die Karel
bedoelde was Maximiliaan van Habsburg
(1459-1508-1519). Helaas lukte het Karel V

26.8.13.
Aqua Seltzer voor de
burgemeester
‘Tsoppe maat züffig, wat drinke de heere?!’vroeg Katrieng aan de gasten. Maar Bèrtel,
de molenaar, verkeerde in een ambivalente
stemming. Hij had weliswaar voldoende
Aachener Altbier van goede kwaliteit
ingeslagen, doch van de andere kant wilde hij
zijn gasten niet dronken maken. Stel dat
Karel en de Akense burgemeester elkaar in
de haren zouden vliegen, de molenaar mocht
er niet aan denken. Daarom gaf hij zijn
vrouw een knipoogje en zij vroeg aan Karel:
‘Mag ik Sire een glaasje Akens
Sellderwasser aanbieden? Waarop Karel
antwoordde: ‘Water deugt niet in mijnen
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laarzen en wis en zeker niet in mijnen maag!’
De hofnar die bang was dat Karel zich
lazarus zou drinken zei:‘Ni fé toumas èt
r’nårdî !’ (Vier niet met St.Thomas en
St.Renardus!) Opmerking H5: Dat is een zeer
interessante Luikse woordspeling, omdat de
namen van de heiligen ook vertaald kunnen
worden met tomber (vallen) en rendrer
(kotsen).
(Opmerking H5: Zoals we zien, maken de
Luikenaren gebruik van de klankletter ‘å’ die
ook wel Zweedse ’a’ genoemd wordt. In Luik
wordt de schoonmoeder b.v. li måråsse
genoemd. Die klinker gebruiken wij ook in
ons dialect bij de woorden: vaol = vol, baol
= bal, laoch = gat, laos = lot. In Nederland
en Duitsland, wordt die klank uitsluitend bij
leenwoorden gebruikt.)
De burgemeester, die na de voluptueuze
maaltijd eens goed wilde boeren, had wel zin
in Sjproeedel of Selterswasser en vertelde
aan Karel dat diens grote voorganger, Karel
de Grote, in Aken domicilieerde vanwege het
heilzame Aqua Seltzer, dat in Aken op meer
dan 30 plaatsen, mineraalrijk en
koolzuurhoudend uit de aarde borrelt. Hij zei
ook dat zich in Aken, wijd en zijd, de meest
overvloedige en heetste thermale bronnen
bevinden.

Årdante, (de vurige stede = Luik), vandaar de
diverse Waalse spreuken, die hij te pas en te
onpas lanceerde. Het Waals, structureel
afkomstig uit het Vulgair-latijn, bevat nog
veel oorspronkelijke Latijnse woorden.
Eerder zei Pîre tegen de Molenaar: ‘Wardez
vos glènes!’ (Let u op uw kippen!). De
Romeinen brachten vanuit Italië kippen mee
en noemden de exotische vogel gallena. Wij
weten dat in Frankrijk een kip poule
genoemd wordt, maar het Waalse begrip
glène is een directe vertaling van het Latijnse
gallena. Het klopt dus niet dat wij het
synoniem pul, dat we in het Mergelland
gebruiken, van de Romeinen overgenomen
hebben. De meeste Romaanstalige woorden
die we gebruiken, zijn souvenirs van de
Fransen.)
26.8.14.
Aachener Altbier
Karel, die ook aan zijn hof een goed kruikje
bier wist te waarderen, vroeg aan Katrieng
een bierpul met drie oren.‘Wat is dat v’r
flauwe keul!’- reageerde Katrieng. ‘Omdat ik
aan mijn hof in Gent altijd uit een pot met
drie oren drink!’- antwoordde Karel.

Voetjevrijen met de keizer
Het was de vrijpostige hofnar niet ontgaan,
dat Karel onder tafel ‘voetje vrijde’ met Lotte
en Pîre zei tegen de molenaar: ‘Wardez vos
glènes, èch lache mès cos !’ (Let u op uw
kippen, ik heb een haan bij me!’) Bèrtel, de
molenaar, verstond er geen woord van en
lachte vriendelijk terug.
(Opmerking H5-grens: Volgens een
overlevering kwam de hofnar uit Li cité

De zogenaamde Olense pot een plaats waar
Karel V te gast was en de pot oren te kort
kwam
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(Opmerking H5: Waarschijnlijk is dit geen
fictie, want er bestaan een aantal bewijzen.
Een zware bierpul met drie oren was
gemakkelijk, omdat de hofschenker de pul
met één hand kon aanbieden en Karel de pul
met twee handen kon aannemen. Op het
schilderij Boerendans (1568) van Pieter
Brueghel de Oude, dat in het Kunsthistorisch
Museum te Wenen hangt, bevindt zich een
bierpul met drie oren. Toen Willy
Vandersteen in het kader van zijn Suske en
Wiske-reeks het boek De Pottenproever
(1994) schreef, ging het ook daar om een
bierpul met drie oren. Het is niet uitgesloten
dat de Karelkroezen in de 16e eeuw in (het
thans Belgische) Raeren gemaakt werden,
want in het uitstekende Töpfereimuseum, dat
wij Bongardleden op 10 juni 2006 bezochten,
zagen wij ook Karl-V-Krüge met drie oren.)

Op De Boerendans van Brueghel heeft de
persoon naast de doedelzakspeler een kruik
met drie oren.
In 1880 beschikte Maastricht over 31
stadsbrouwerijen, waar tot dan toe,
overwegend Aajt gemaakt werd. In
Vlaanderen, van oudsher een bierstreek, werd
Vlaams Oud Bruin, zoals het hoort,
bovengistend gebrouwen. Door spontane
schimmelinfectie kreeg het bier een lichtzure
smaak. Heel anders dan in Holland, waar
voor de bereiding van Oud Bruin meestal
ondergistend bier van mindere kwaliteit
gebruikt wordt. Omdat het ondergistend is,
wordt het niet geïnfecteerd door de
melkzuurbacterie en is veel zoeter dan de
echte oudbieren. In Nederland dient
tegenwoordig verdunde pils als basis voor
oudbier. In die zin mag Nederlands Oud
Bruin feitelijk niet als bovengistend Altbier
beschouwd worden.)

Bij het drinken uit een pot met drie oren is
er altijd goede grip
Net zoals alle biersoorten in die tijd was ook
Aachener Altbier een spontaan bovengistend
bier, waarbij geen, in laboratoria, gekweekte
gistcellen gebruikt werden. Ieder brouwsel
smaakte anders. We maken voor alle
duidelijkheid een grote stap naar 1985. Tot
die tijd werd Germanus Alt, een Aachener
Altbier gebrouwen door brouwerij
W.Klinkenberg KG in Aken. Düsseldorf met
thans tien Altbierbrouwerijen, staat bekend
om zijn Altbier en ook in Maastricht werd
door de eeuwen heen, heel graag een glaasje
bovengistend Mestreechter Aajt gedronken.
Houtsnede met het brouwen van bier
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Wij begrijpen dat bij de postmiddeleeuwse
bierbrouwsels, van gelijkblijvende kwaliteit
geen sprake kon zijn. Alle bieren waren
bovengistend en waren min of meer
aangewezen op een schimmelcel die net in de
buurt was. Door de spontane gisting,
veroorzaakt door veel verschillende
giststammen, smaakte het bier niet alleen van
plaats tot plaats anders, maar ook in de eigen
brouwerij moest men afwachten door welke
schimmelsoort het brouwsel geïnfecteerd
werd. Omdat ook melkzuur- en
azijnzuurbacteriën een rol speelden, kunnen
we ons beeld maken van de grote variatie in
smaak en afdronk. Reeds in 1364 werd in het
Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie de
Novus modus fermentandi cervisiam, dus de
nieuwe methode om bier te brouwen
ingevoerd. Deze wet regelde het gebruik van
gruit en later ook van vrouwelijke hop. In
plaatsen waar het gebruik van hop verboden
was, ontstonden veel verschillende
gruitbiersoorten.
(Opmerking H5-grens: Het brouwen van
ambachtelijk bier gebeurde slechts zelden
fabriekmatig, meestal was het een vorm van
tot in de perfectie ontwikkelde huisvlijt. Dat
het ook wel eens mis kan gaan, ontdekte ik
op een grafkruis op het oude kerkhof van
Innsbruck: ‘Christ steh still und bet a bissl:
Hier liegt der Bauer Jakob Nissl, zu schwer
mußte er büßen hier. Er starb an
selbstgebrautem Bier!’ Waarschijnlijk stierf
boer Nissl aan methylalcohol, omdat er
toevallig gevaarlijke gistcellen in de buurt
waren die xylose in alcohol konden
omzetten.)
Het ondergistend bier volgens de Pilsner
methode, kwam in 1859 op de markt. Geel
bier in plaats van bruin bier, was een
revolutie. Omdat het Pilsner bier in koele
grotten gelagerd moest worden, werd het ook
wel lagerbier genoemd. De naam is eventueel
ook van toepassing op de lage gisting. Het
beste bier van lage gisting is nog steeds het
Tsjechische pilsje uit de stad Pilsn. In
Duitsland zijn dat de bekende pilsnerbieren
van Bitburger en Warsteiner.

26.8.15.
Gedicht van de
burgemeester
De burgemeester van Aken was een man die
thuis graag van een wijntje en soms ook van
een borrel kon genieten. Maar in de
leefkamer van de molenaar, in aanwezigheid
van koning Karel wilde hij liever nuchter
blijven. Hij wilde niet nog een keer opvallen,
want de hevige commotie op de Wilkensberg
had een traumatisch gevolg.

De burgemeester droeg een gedicht voor
Hij vroeg om gehoor bij een gedicht dat
betrekking heeft op het gebruik van alcohol:
Der Alkohol
Wollt ihr Wunder und Zeichen schauen,
kommt zu mir, ihr Männer und Frauen!
Lasst mich nach meinem Willen handeln, ich
kann die ganze Welt verwandeln:
Arm mach’ich die Reichen, krank die
Gesunden, aus Arbeitern werden
Vagabunden.
Aus Frommen werden Spötter, aus Weisen
Verwirrte, auf Fleißigen Faule, aus Guten
Verirrte.
Aus züchtigen Jungfrauen schamlose Weiber,
aus tüchtigen Männern Diebe und Räuber.
Aus häuslichem Glück wird Elend und Not,
aus Nahrung Gift und aus Leben wird Tod.
Wie ich das kann, folgt mir heran:
Das Nass im Fass, thut das ins Glas! Dann an
die Lippen, zum Kosten und Nippen.
Dann munter hinunter. Nur mehr, gebt her
und wieder hernieder und immer wieder!
So nähr’ich das Feuer, ihr trinkt und trinkt,
bis euch der Abgrund der Hölle verschlingt!
26.8.16.
Aftelrijmpje
Karel keek een beetje beteuterd zei: ‘Daar
moet op gedronken worden!’ (…)
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Daar dacht de molenaar anders over en na de
derde kruik ovvejeërig Aachener altbier,
vond de molenaar het welletjes. Maar Karel
die gewend was om goed te eten en te
drinken, kon er niet genoeg van krijgen. Hij
keek naar Lotte en fluisterde in haar oor:
‘Goed bier maakt de wangen rood en de
billen bloot!’ De brutale hofnar zei op z’n
Waals: ‘I ès tchôd ine an’dîve !’ (Hij is zo
heet als andijvie !) Katrieng schudde haar
hoofd en mompelde: ‘Adam’s Apfelmuss,
macht uns viel Verdruss!’ (Dat is een
verwijzing naar het aards paradijs, waar
Adem een verboden vrucht gegeten zou
hebben.) De hofvicaris van Karel voegde
eraan toe: ‘Li bon Dieu a dès droles di
lodjeûs!’ (De goede God kent de grappen van
zijn gasten.) De molenaar, een beetje angstig
dat het uit de hand zou lopen, maakte een
opmerking: ‘Veel bier drinken is net als
molenstenen die goed malen, maar die
onverbiddelijk op elkaar inslijpen, als het
maalgoed op is!’

26.8.17.
Rosmolen is geen
watermolen
Aftelrijmpjes worden bij voorkeur gebruikt
door kinderen en het verhaal dat zich afspeelt
in de leefkamer van Bèrtels watermolen heeft
een narratieve inslag. Door aftelrijmpjes
konden en kunnen kinderen een keuze
maken, welke persoon in een spel een
bepaalde rol toebedeeld krijgt. Hier blijkt dat
men ook zonder dobbelstenen tot een
‘kinderlijke’ oplossing kan komen en het
fijne is dat de uitslag door iedereen
geaccepteerd wordt. Volwassen mensen
hebben meestal een rationele preferentie,
waarbij de keuze van de hoogst geplaatste
een geforceerde voorkeur geniet. Zo gezien is
het aftelrijm democratischer… Het aftelrijm
van Lotte heeft net, als het bij ons bekende
‘Iene-miene-mutte-tien-pond-grutten…, een
betekenisloze inhoud. Maar die impressie
klopt niet helemaal als wij het aftelrijm
analyseren.

Na goed tafelen was het lastig afscheid
nemen
‘Wel bier of geen bier, gewoon aftellen’ - zei
Lotte en daarna zou iedereen de bedstede
opzoeken. ’’ Draaf, draaf möllepeëd, doezend
daler bis’te weëd.
Mer wils doe da nit loofe, da mösse v’r diesj
verkoofe.
A enge auwe jüd, v’r dreej fenniejje klüt.
V’r dreej fenniejje karwieen, jef ’t Lotte e
küs-je fieen!’’
(klüt = kolengruis, karwieen = gruitplant
karwij).

Het molenpaard hield de rosmolen draaiend
In de eerste regel maken we kennis met het
molenpaard. Arme molenaars die geen geld
hadden om een watermolen te kopen,
probeerden in hun onderhoud te voorzien
door een rosmolen te bedrijven. Wilde het
paard niet lopen, dan kon de molenaar niet
malen en moest het ros verkocht worden. Het
gestelde in de derde zin zou thans niet meer
mogelijk zijn. 'We verkopen het paard aan
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een oude jood!’ – stelt duidelijk, dat etnische
minderheden toen gediscrimineerd werden.
In de vierde zin komen we bij het begrip
‘klüt’. Dat was een stookmengsel bestaande
uit steenkool-gruis-slik-bruinkool-leem, dat
in iedere plaats een andere samenstelling had.
In het dal van de Worm of Wurm werd reeds
in 1113 steenkool gedolven. In de laatste zin
wordt het begrip Karwieen gebruikt en die
kruidige gruitplant heeft in Duitsland een
andere betekenis dan bij ons.

Om het nog ingewikkelder te maken werd in
Duitsland, aan dit duo, de derde kruidige
plant Wanzenkümmel (Coriandrum sativum)
toegevoegd, die ook wel Koriander genoemd
wordt. Alle drie planten zijn zeer aromatisch
en als gruitplant geschikt. Een paar eeuwen
geleden kon Koriander uitsluitend bij
apothekers gekocht worden, omdat aan de
zaadjes ook traditioneel afrodisiërende
eigenschappen toegeschreven werden. Maar
in Aken wordt Koriander steeds vaker
gebruikt in recepten voor Aachener printen.
Dit door de EU wettelijk beschermd
streekproduct, mag niet buiten Aken gemaakt
worden. In Nederland is het nog steeds een
kerstgebak, maar in Aken worden printen het
hele jaar gekocht en gegeten.

26.8.18.
Karwieen (Karwij)
In een echt Pilsner bier zitten slechts drie
ingrediënten; mout, hop en water. Dat was
vroeger heel anders, want om het bier
smakelijk en duurzamer te maken, werden er
de meest aromarijke gruitkruiden aan
toegevoegd. In het aftelrijmpje van Lotte is
sprake van Karwieen, een gruitgewas dat bij
ons Karwij, in Duitsland Wiesenkümmel en
wetenschappelijk Carum carvi genoemd
wordt. In Vlaanderen wordt de plant nog
steeds gekweekt vanwege haar zaad en
worden ook nu nog bittere en zoete
kloosterbiertjes gebrouwen met gruitrijke
bestanddelen. Bij bovengistende brouwsels
die in onze omgeving gemaakt werden,
speelden gruitplanten zoals Karwij en Gagel
een belangrijke rol.

26.8.19.
Losse zeden?
Lotte’s aftelversje was in het voordeel van de
bierdrinkers, wiens grappen steeds brutaler
en wiens grollen dubbelzinniger werden.
Lotte vond Karel een indrukwekkend mens
vanwege zijn status, zijn kleding en zijn
sierraden. Lotte bewonderde de
onderscheidingen en Pîre zei: ‘Li diable
tschêye todi sul’pus gros hopê !’ (De duivel
poept altijd op de grote hoop.) (Opmerking
H5grens: De Habsburgers waren van huis uit
weinig aantrekkelijk. Karel maakte daarop,
door zijn bleekgrijze gelaatskleur, kleine
ogen boven een haviksneus en een zware
logge kin, geen uitzondering.)

Wiesenkümmel als ingrediënt voor bier
In Duitsland worden Wiesenkümmel (Karwij)
en Kreuzkümmel (Komijn), vaak verwisseld.
Het zijn twee verschillende planten. De eerste
plant is zeer algemeen, kan wel een halve
meter hoog worden en bloeit in mei en juni
met roze bloemetjes. Komijn (Cuminum
cyminum) zien wij bij ons nauwelijks, wordt
slechts 30 cm hoog en draagt witte
bloemetjes.

Stekeligheden over zijn vermeende
schoonheid. Karel V op een ets uit 1520
door Jan Gossart.
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Toen Karel even naar het sekreet moest zei
Pîre: ‘Il èst su lêd qu’l n’pout tschîr! (Hij is
lelijk als een pot kak.) Dat had Pîre beter niet
kunnen zeggen, want de bijdehante Lotte, die
iets meer gedronken had, dan goed voor haar
was, maakte even later een opmerking. De
hofnar kon Lotte tot bedaren brengen en zei
tegen Karel: ‘Lotte ès tschatachalône!’ (Lotte
is onverschillig.) De hofvicaris die zich een
beetje afzijdig hield meende er goed aan te
doen een paar zalvende woorden te spreken:
’Sire, neem het haar niet kwalijk, zij is
dronken !’ Lotte reageerde gevat: ‘Ècht knap
wordt ie nooit, maar ik ben morgen weer
nuchter… !’ Om de neerhangende
mondhoeken van Karel weer in de plooi te
brengen declameerde zij nog een versje met
satirische stekeligheden: ‘Der eine isst die
‘Pflaum’, der andere pflanzt den ‘Baum’,
denn die ‘Pflaum’ schmeckt nach dem
‘Baum’!
(Opmerking H5-grens: Het verbaast de lezer
in hoge mate dat de zeden, naar onze
begrippen, erg losjes waren. We mogen
echter niet vergeten dat de Latijnse Kerk in
die tijd, een Renaissance-Kerk was, die de
Tien Geboden hanteerde, zoals die door God
aan Mozes overhandigd zouden zijn. Op een
gegeven moment, de datum is niet bekend,
werden door de Latijnse Kerk de eerste drie
geboden samengevoegd en ontstonden er
twee vrije plaatsen, waar eigenmachtig
geboden toegevoegd werden. Het zesde
gebod ‘Gij zult niet doden’ verhuisde naar
plaats vijf en er kwam ruimte vrij voor het
huidige onkuisheidgebod. Het evenement ten
huize van de molenaar, moeten wij met
‘renaissance-ogen’ zien. Voor de
duidelijkheid: De joden en calvinisten
gebruiken nog steeds de oorspronkelijke
versie.)

De hofvicaris van Karel V sloeg een
kruisteken en zei: ‘Ils ne peuvent chier l’un
sans l’autre!’ (De een kan niet zonder de
ander’.) en vervolgens: L’ome propôse èt Diu
despôse!’ (De mens wikt en God beschikt.)
(Opmerking H5: In dit geval werd ome
afgeleid van het Franse l’homme (man of
mens), maar ook in onze streek worden de
woorden oom en üehm sporadisch gebruikt,
maar hebben niet steeds dezelfde betekenis.
In Kerkrade is het een synoniem voor oom,
dat is niet verkeerd, want bij de Germaanse
Oostfranken was het ook een oom, maar
uitsluitend als broer van de moeder. In
figuurlijke zin noemt men in Keulen een
huisjesmelker een üehm. De hofnar noemde
Karel ‘In-ome tot-outre. (Een man alles
behalve!)

Hoe de keizer de nacht doorbracht kunnen
wij niet bevroeden
Lotte wilde aan het gelag (en gelach) een
einde maken en het was natuurlijk alweer
Pîre, die het laatste woord wilde hebben. Hij
zwaaide met zijn marot en zei op z’n Luiks:
‘Çou qu’feume vout, l’bon Diu l’vout !’ (De
wil van een vrouw, is de wil van God.) ‘Wat
aisse de heere óp d’r morjensdusj?’ (Wat
eten de heren bij het ontbijt?) - vroeg
Katrieng. De vrijpostige hofnar, die als
laatste de trap op strompelde, riep van boven:
‘Ine vôte èt li makêye !’ (Een grote
pannenkoek met kwark.)

26.8.20.
Koek met makei
‘Het wordt de hoogste tijd dat we naar bed
gaan!’- zei Katrieng. Karel antwoordde: ‘Ik
ben onstuimig als een wesp en weet dat de
lekkerste pruimen door de wespen gesnoept
worden!’
‘Iesj joan no d’r püs, Herr Wespe ziehe Eure
Schloebbe an!’- zei Lotte. (‘Ik ga naar mijn
sponde, heer wesp, trek uw pantoffels aan!’)
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(Opmerking H5-grens: De narrenstok, het
bekende attribuut van een hofnar wordt ook
wel zotskolf, marot of loterbol genoemd. In
Vlaamse literatuur wordt verondersteld dat
wij de loterbol kunnen vertalen met een
zeepsopbel (lutter of lüeter), die, hoe kleurig
opgeblazen die ook is, plotseling uit elkaar
kan spatten, zodat er niets van over blijft.
Makei is een woord dat oudere mensen
weliswaar kennen, maar niet meer gebruiken.
In mijn jeugd werd ook in Lemiers de
uitdrukking ‘makei’ gebruikt, in de loop der
jaren werd die verdrongen door ‘fleutekieës’
en daarna door kwark. Het betekent, dat bij
ons, in de loop van de jaren de Waalse
uitdrukkingen verloren zullen gaan.)

dat Karel op 27 oktober 1520 naar Keulen
reisde en daar langer vertoefde dan in Aken.)
Epiloog
We merken dat volksoverleveringen
enerzijds bevallig en erotisch, anderzijds
respectloos en koddig zijn. Heel vaak wordt
er een maatschappelijk gedragstaboe
doorbroken, temeer wij thans in een andere
tijd leven en rurale verhalen anders
interpreteren. Wij vinden het niet goed als
bon-mots in hoge mate gedragen worden
door etnische stereotiepen, zoals Turken,
joden en zigeuners. De relazen getuigen niet
van enige eerbied voor een ander volk of een
vreemde religie. Duitsers zullen het niet
vermakelijk vinden, dat Karel Duits sprak
met zijn ezel en met Luther. Deze epische
proza met een hoge doses mythe, kan bij
gevoelige mensen bloeddrukverhogend
werken. Italianen, Spanjaarden en Fransen
hebben er weinig last van, dat is anders in het
calvinistische Nederland en nog moeilijker in
het zakelijke Duitsland waar de mensen
onder het nuchtere Grimmgesternte opgevoed
werden. De gebroeders Grimm trokken van
dorp naar dorp om boze geesten uit te
drijven. De verhalen zie zij hoorden stelden
ze op schrift. In dat land is weinig ruimte
voor de sensuele schelmenstreken en de
frivoolprozaïsche kant van Karel’s leven. Wij
moeten aanvaarden dat de biografieën van
potentaten, door de eeuwen heen een beetje
aangedikt werden. Wij moeten proberen te
begrijpen, dat epische novelles bedoeld zijn
als het zout in de pap en niet als zout in een
wonde.

26.8.21.
Epische poëzie
Het is factie dat Karel V op 23 oktober 1520
in Aken tot koning gekroond werd. Het is
fictie dat hij daar tot keizer gekroond werd,
zelfs als Duitse auteurs dat bij hoog en laag
beweren. Feitelijk heeft uitsluitend de datum
van de koningskroning documentarische en
historische waarde. Alle andere aspecten
werden in de loop van de jaren toegevoegd
en mogen we rangschikken onder narratieve
literatuur. De mythes hebben een hoge
realiteitsillusie, omdat documentarische en
epische teksten met elkaar verweven werden.
Ook de nu volgende epische poëzie is zeker
geen fictie, maar heeft wel een hoog
mythisch gehalte.
V’r der könning Karl deë jlöjje keël, woar de
leefde e loestig sjpeël.
I Oche toesjet heë ne julde rink, v’r der
werme sjoeës va mulleters kink.
Doe zaat der Karl teëje d’r Bótter, de naat die
weëd al ömmer kótter.
En doe teëje Pîre zienge zotte: iesj joan no
ovve mit ’t Lotte.
Der mulleter broechet deë daag nit tse maale,
d’r Karl wool ’t jeër betsaale.
Heë krooch nit jenóch va jans-jong pulle, va
Oche trók heë doe no Kölle.
(Opmerking H5: Eerst een kleine
woordenlijst: jlöjje=hete, sjoeës=schoot,
mulleter=molenaar, zotte=hofnar,
pulle=meisjes, Kölle=Keulen. Het is factie,

Epiloog. opdat het zout op de juiste plek komt
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Sectie Techniek bericht
Door: Armin Hamers
Ik heb de volgende foto over oude techniek in onze dorpen gevonden in de boeken:
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