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Beste leden,
Op 18 november bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Frans Hamers. Frans
was vele jaren bestuurslid en vice-voorzitter van onze vereniging. Wij zijn hem dankbaar voor
alles wat hij voor de vereniging heeft betekend en wensen zijn familie sterkte met dit verlies.
Een week eerder, op zondag 11 november
was de officiële boek presentatie van ons
nieuwste boek met de titel ‘Hoeve De Hof,
Edelen en boeren, kozakken en spoken’.
Dit vond plaats bij Jan en Yvon Frissen, op
Hoeve De Hof (waar anders?). Wij willen Jan
en Yvon dan ook hartelijk danken voor de
zéér gastvrije ontvangst en het beschikbaar
stellen van hun woning op die dag.
Verderop vindt u een verslag van deze dag.
Maar hiernaast toch alvast een foto van het
uitreiken van het eerste exemplaar aan Guus
Herbergs.
Voor degene die dit boek nog niet heeft: van
de inhoud is reeds een tipje van de sluier
opgelicht in het Limburgs Dagblad van 20
november 2012. Dit artikel is natuurlijk ook
op onze website te vinden.

Het eerste boek was voor ons erelid Guus Herbergs.

In diezelfde week, op 13 november, stond onze najaars Algemene Leden Vergadering
gepland. De geplande 30 minuten bleken toch te krap om de leden alle noemenswaardigs te
vertellen. Het werden 45 minuten, wat voor iedereen ook nog vol te houden was.
Na een korte pauze begon een prachtige lezing door Betsy Geelen over de liturgische
gewaden. Dit kon beschouwd worden als een vervolg van onze bezoeken aan huize Loreto in het
begin van dit jaar, waar ook heel veel gewaden (en veel meer) gemaakt zijn. Mevrouw Geelen
ging met name in op de kleding die tijdens de eredienst gedragen wordt. De soorten, de kleuren, de
stoffen (met hun oorsprong), het conserveren en het inventariseren, het kwam allemaal aan bod.
Zoals gezegd een prachtige lezing.
Als jaarafsluiting stond dit jaar de kerstmarkt in Bocholtz op het programma. Deze werd echter
afgezegd, waarna onze marktmeester Bert een poging heeft ondernomen nog een stand te krijgen
op de kerstmarkt in Simpelveld. Helaas was ook dat niet meer mogelijk. Maar als de nood het
hoogst is, is de redding nabij. Mandoline vereniging Sorriënto had nog een plekje voor ons
op haar kerstmarkt in De Kroon. Een redding op het laatste ogenblik. We danken de Mandoline
vereniging dan ook voor haar hulp.
Rest ons alleen iedereen fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2013 te wensen!
Namens het bestuur,
Armin Hamers
telefoon 045-5445482

of email

DeBongard@hotmail.com
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Onderzoek naar de beroepen van mijn
voorouders van vaderskant
(En de belangrijke rol van dialect en van ambtenaren van de burgerlijke stand bij
geleidelijke wijzigingen in (familie)namen.)
Door: Dieudonné M.H. Jaegers
1.
Inleiding
Wie wat stamboomonderzoek doet, merkt al gauw dat vroeger de familienaam vaak anders werd
geschreven dan vandaag de dag het geval is. Naarmate het onderzoek vordert en meer schriftelijke
bronnen worden geraadpleegd zoals doopakte, trouwakte of doodakte, loopt men het risico dat de
variaties in de schrijfwijze van de familienaam alleen maar toenemen.
Aan de hand van onderzoek dat begon met de vraag wat was eigenlijk het beroep van ‘opa
Molsberg’ en vervolgens uitgroeide naar de beroepen van vele voorouders van vaderskant, werd
mij duidelijk, dat er met grote mate van zekerheid in ieder geval twee oorzaken zijn voor die
verschillende schrijfwijzen van familienamen: namelijk de manier waarop in het dialect de naam
werd/wordt uitgesproken en het ongetwijfeld goed bedoelde, maar ook redelijk eigenzinnige
optreden van ambtenaren van de burgerlijke stand.
Hoe vroeger de uitspraak van een familienaam in het dialect was, kunnen we vaak nog aan
(groot)ouders vragen als we twijfelen of onze dialectuitspraak nog wel helemaal zuiver is. En van
bepaalde gelegenheden uit de vorige eeuw kunnen we al oude geluidsdragers raadplegen waar
dialect op gesproken wordt.1 Maar als het gaat om de manier van uitspreken in 19e eeuw of
vroeger in het dialect van de plaats waar de betreffende akte toen werd opgemaakt, kunnen we dat
nergens meer navragen of beluisteren. In die tijden was zelfs het woord geluiddrager nog niet
bekend.
Maar niet alleen de uitspraak in het plaatselijk dialect is reden voor wijzigingen in de manier
waarop familienamen geschreven werden in de loop der eeuwen. Ook het feit dat de medewerkers
van een gemeente, zoals de ambtenaar van de burgerlijke stand, kind van hun tijd waren én
destijds nog met gerespecteerd gezag bekleed waren, kon wijzigingen in de schrijfwijze van een
naam veroorzaken. Wie oude documenten raadpleegt2 zal vaststellen, dat er in originele akten
dingen worden geschreven, die men voor onmogelijk zou houden. De gevolgen voor de manier
waarop ook daardoor familienamen veranderen, zelfs in één en dezelfde akte, (b)lijken als het
ware voor het oprapen te liggen.
Het wordt tijd voor voorbeelden en daarvoor volgen hierna delen uit mijn zoektocht naar de
beroepen van mijn voorouders aan vaderskant. Ik begin met opa Molsberg, want de vraag naar zijn
beroep, ligt aan de oorsprong van dit artikel. En tussendoor meld ik nog iets over de (mijn) naam
Dieudonné, dat me als een soort bijvangst op de zoektocht in handen viel.

1

Misschien hebben de initiatiefnemers van de sectie Jesproche Jeschichte dit doel niet als eerste voor ogen (gehad) met hun
voortreffelijk idee, maar de vele opnamen die ze maken, zullen later van onschatbare waarde kunnen zijn voor het achterhalen van
de uitspraak in een bepaalde periode als de geïnterviewde zijn bijdrage in het dialect heeft gedaan.
2 Voor ieder die oude akten over personen wil inzien, is www.familysearch.org een bijkans onuitputtelijke schatkist zonder sleutel
er op. Veel gemeenten zijn kennelijk ingegaan op het aanbod van de Kerk der Mormonen in Salt Lake City om gratis archieven te
digitaliseren. Alle akten die in dit stuk gebruikt worden zijn – gratis – van die site gehaald, tenzij anders vermeld wordt.

233

2.
Mijn grootvader3
Toen mijn grootvader in 1897 met oma trouwde, was zijn beroep: dienstknecht.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de familienaam van mijn opa als Jaegers. En zo
doen we dat in de familie sindsdien nog steeds.
Trouwakte grootvader Judé Donné Jaegers, 1897 (pag. 1)

De vader van mijn opa wordt in deze akte ook Jaegers genoemd en dan verwacht men ook niet
anders voor diens zoon. Maar logica blijkt niet altijd en overal de sterkste kant bij functionarissen
van de burgerlijke stand in die tijd zoals nog zal blijken.
Toen mijn vader geboren werd in 1899 was het beroep van mijn grootvader van dienstknecht
arbeider geworden. Als bewijs hiervoor dient de kopie van de geboorteakte van mijn vader.

3

En dat is dus opa Molsberg.
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Geboorteakte vader Leonardus Hubertus Jaegers, 1899

De voornaam van opa is intussen blijkbaar ook veranderd, en wel van Judé Donné in Dieudonné.
Maar wie let op de handtekening van mijn opa onder de geboorte aangifte van deze zoon, die later
mijn vader werd, ziet nog iets merkwaardigs. Opa heeft zelf getekend met Jeegers en dat is
vervolgens veranderd (door wie?) in: Jaegers.
Opa wordt in de geboorteakte van deze zoon genoemd: Dieudonné Jaegers en dat is een andere
voornaam dan in zijn trouwakte en ook weer een andere dan in de geboorteakte uit 1868 van opa
zelf.
Opa werd in de gemeente Wittem geboren. Heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand te
Simpelveld in 1899 misschien geprobeerd te begrijpen wat die voornaam Judé Donné betekent en
dat uiteindelijk maar vertaald met Dieudonné ? En als de vertaling inhoudelijk al juist zou zijn,
legitimeert dat het feit om een voornaam zo fundamenteel te wijzigen in een officiële akte?
En wat te denken van de wijziging van de handtekening van mijn opa onder die geboorteakte? Opa
schreef Jeegers. De ambtenaar in kwestie4 is precies dezelfde als degene die twee jaar eerder de
trouwakte van mijn opa opmaakte en ondertekende. Hij had dus kunnen en moeten weten hoe de
voornaam en familienaam eerder geschreven waren door hemzelf en de aangever. Maar er is meer
om je over te verwonderen. Bij nader onderzoek blijkt, dat bij de trouwakte van opa een behoorlijk
aantal bijlagen zat: het uitreksel van de geboorteakte van opa5 met daarin de juiste voornaam Judé
Donné en als familienaam Jagers; de verklaring omtrent de vrijstelling voor de dienstplicht6 van
4

Jan Lodewijk van Wersch, verantwoordelijk voor burgerlijke stand te Simpelveld over een reeks van jaren.
Afkomstig van de gemeente Wittem.
6
Afgegeven door de Commissaris van de Koningin in Limburg.
5
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opa: op naam van Judé Donné Jaegers; omdat overgrootvader al gestorven was, was er van hem
ook een uitreksel uit het overlijdensregister7: de familienaam van de overgrootvader luidt daarin
Jegers en tenslotte een uitreksel uit het geboorteregister8 van opa: alles op naam van Judé Donné
Jagers. Zijn zoveel gegevens in officiële stukken van andere functionarissen bewust terzijde
gelegd? En als dat allemaal al bewust gebeurde, waarom deed men dat dan? Ik kan geen
functionele reden bedenken voor deze wijzigingen in mijn opa’s voornaam en handtekening dan
een mogelijk goedbedoeld, maar desalniettemin eigenmachtig optreden van een ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Nog twee opmerkingen ter afsluiting van dit onderdeel. Daarvoor is het nodig, dat U de
geboorteakte van mijn grootvader kent.

Op de eerste plaats maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand in Wittem een klein foutje bij een
van de voornamen van mijn overgrootvader. Hij noemt overgrootvader Johannes Francicus waar
hij ongetwijfeld bedoelde Johannes Franciscus. Ik vergeef de ambtenaar in Simpelveld natuurlijk
graag dat hij later die kennelijke misslag in de aangifte van het huwelijk van opa op eigen gezag
verbetert, maar waarom hij in de eerste voornaam de letter h bij Johannes weglaat, ontgaat me. Hij
noemt grootvader, die dan al gestorven is: Joannes Franciscus.
Overduidelijk is te zien, dat mijn grootvader bij zijn geboorte in 1868 met de voornaam Judé
Donné bedacht werd en eigenlijk vind ik die naam soms nog mooier dan Dieudonné.
Ik weet door dit onderzoek intussen gelukkig wel dat de voornaam niet is veranderd door toedoen
van wijlen mijn heeroom Frans, zoals altijd het verhaal in de familie was als ik een broer of de
enige zus van mijn vader om opheldering vroeg. Oom Frans had in Waalse streken van België en
tenslotte in Versailles aan het seminarie gestudeerd, was daar ook tot priester gewijd en heeft bijna
alle jaren van zijn leven als pastoor of rector in Franstalige gebieden in België gewerkt.9 Ik denk
dat hij in de familie als bedenker van Dieudonné (vertaald: de door God gegevene) werd gezien in
plaats van Judé Donné, omdat hij goed Frans sprak. Ik weet nu dat die naamswijziging zich echter

7

Afgegeven door de gemeente Wittem.
Afgegeven door dezelfde J.L. van Wersch als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Simpelveld.
9
Frans Godfried Jaegers, geboren 1907 te Simpelveld, priester gewijd in 1941 te Versailles, gestorven in 1992.
8
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al voltrokken had voordat oom Frans in 1907 werd geboren! Van die blaam is heeroom bij dezen,
al is het postuum, graag gezuiverd.
Uiteraard heb ik me afgevraagd wat de functionaris bij de burgerlijke stand bewogen kan hebben
Judé Donné te gaan veranderen en waarom hij daarbij uitgekomen is op Dieudonné. Tijdens een
kort verblijf in de Elzas in september 2012 ontdekte ik ook nog dat die laatste naam in 1578 een
familienaam was en geen voornaam. In het doopboek van een Frans-Gereformeerde kerk in St.
Marie aux Mines10 vond ik in de laatste doopvermelding van de maand oktober 1578 bij de
voornaam Simon:

Er staat letterlijk: Le 29. Simon, fils à Jan Dieudonné. Tesmoins : Jacob François, Hector Conton,
Louyse, femme à Jan de Lorrain11
Ik zocht toevallig op de naam Simon in de (later gemaakte) namenindex van dit doopboek, omdat
de mensen bij wie we in een naburig dorp logeerden met de achternaam Simon heten. De
archivaris in het gemeentehuis van St. Marie aux Mines wees me er evenwel op, dat de index op
voornamen was gemaakt. Simon was dus de voornaam van de dopeling en zijn familienaam
Dieudonné.12
Ook in Nederland is Dieudonné als familienaam bekend, zo blijkt al vlug bij verder onderzoek. De
oudste die ik vind, is ene Joannes Josephus Dieudonné, geboren tussen 1738 en 1753 in het
graafschap Wittgenstein, gedoopt te Aken en overleden op 26 november 1820 te Munstergeleen.13
Blijkens een aantekening in geanet was het een gedoopte jood, die in Aken, Schinnen en
Munstergeleen heeft gewoond en waren diens ouders onbekend. Als het juist is dat de familie
Dieudonné joodse wortels heeft, dan zou dat misschien de voornaam Jude Donné van mijn opa
kunnen verklaren. Waarom hem echter een voornaam werd gegeven, die vóór hem nergens in de
familie voorkomt, zal wel altijd een raadsel blijven. Het was immers gebruikelijk dat kinderen naar
hun grootouders of andere verwanten genoemd werden, die veelal als peter en meter optraden.
Tot nog tot had ik nergens die naam Judé Donné kunnen vinden in deze samenstelling.
Uiteindelijk vond ik in een woordenboek14 van een dode taal en in dat van de Franse taal de
betekenis van Judé of Iudé, die de functionaris in Simpelveld in 1899 waarschijnlijk voor ogen
10

Paroisse réformée. Baptêmes 1562-1623.
De 29e. Simon, zoon van Jean Dieudonné. Getuigen: Jacob François; Hector Conton; en Louise, echtgenote van
Jean van Lorrain. Ik zeg graag dank aan de archivaris van de gemeente St. Marie aux Mines, de Heer David Bouvier;
zonder zijn hulp in het gemeentehuis en later digitaal, had het fenomeen dat mijn voornaam in de Elzas ooit een
familienaam was, nooit een plek in dit artikel gekregen.
12
Ik realiseerde me pas later dat ik voor Simon op hetzelfde moment het bewijs van het omgekeerde van Dieudonné
ontdekte: in de periode 1562-1623 was Simon in dat deel van de Elzas geen familienaam maar een voornaam.
13
Zie www.geante.be
14
Woordenboek van het middeleeuwse Latijn in de Noordelijke Nederlanden; daarin de volgende vermelding: Iuda et
iude indeclinabile capitur etiam quandoque pro terra iudeorum: Iuda en iude is een onveranderlijk zelfstandig
naamwoord om het hele joodse rijk aan te geven. En in het Frans is Judea een vrouwelijk woord en noemt men het:
Judée
11
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gehad kan hebben. In beide talen heeft Judé de betekenis: van Juda of van Judea en in combinatie
met het tweede deel van de voornaam, namelijk Donné, zou men dan op het idee kunnen komen de
hele naam te vertalen met: gegeven door Juda. Wie in het woord Juda of Judea ook de betekenis
God ziet, komt dan al gauw op van God en samen met het tweede deel Donné wordt dat dan:
Dieudonné. Ik zal nooit weten of de ambtenaar in Simpelveld langs deze lijn heeft gedacht en
daarom in 1899 op deze volledig Franse naam voor mijn opa is gekomen.15
Ik weet wel met zekerheid van mijn vader, dat ik bewust naar mijn opa vernoemd ben. En daarom
mag ik misschien wel kiezen tussen Jude Donné of Dieudonné.
Tevreden ben ik niet met de vertaalactie van de toenmalige ambtenaar van de burgerlijke stand in
Simpelveld. Van de andere kant moet ik toegeven, dat het resultaat van zijn ongevraagd optreden
beroerder voor mij had kunnen uitvallen.
3.
Overgrootvader
Toen mijn overgrootvader in 1863 trouwde was zijn beroep: kleermaker. Dat beroep
komt steeds terug in akten van latere datum. Dat lijkt reden genoeg aan te nemen, dat hij dat zijn
leven lang gebleven is.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de familienaam van mijn overgrootvader als Jegers.
Ook herstelt hij in deze akte de misslag, die hij zelf in de geboorteakte van de bruidegom in de
tweede voornaam maakte en noemt overgrootvader nu Joannes Franciscus.
Trouwakte van mijn overgrootvader Johannes Franciscus Jegers, 1863 (pag. 1)

15

Intussen is de vraag ook voorgelegd aan het Meertens Instituut, waar in de voornamen databank wel Judé bekend is,
maar helaas geen verklaring voor de naam wordt gegeven. Men laat mij weten, dat Judé Donné vermoedelijk een
variant of verbastering is van Dieudonné en verwijst ook naar de naam Adeodatus en daarbij geeft dit instituut de
volgende toelichting: Vgl. voor namen met ongeveer gelijke betekenis Deodatus, Deodora, Deusdedit, Donatus, Dorothea,
Theodorus en Theodosius. In Frankrijk komt de vorm Dieudonné oorspronkelijk vooral in het noorden en de vorm Déodat in het
zuiden voor. Er zijn twee pausen van deze naam geweest: 1. Adeodatus (Deusdedit) I, heilige, 615-618; ( ) en 2. Adeodatus
(Deusdedit) II, 672-676. Verdere heiligen (…) Reeds vroeg in gebruik: in het Rheinland een Deotat, begin 9e eeuw (Littger); WestVlaanderen in de 9e eeuw (Leys). Vroeger ook wel de vorm Theodatus onder invloed van Theodorus; zie ook Deodora.

.
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De vader van mijn opa wordt Jegers genoemd, maar hij tekent overduidelijk anders: Jeegers. De
ambtenaar in Wittem doet wat hij zou moeten doen: hij laat de handtekening ongemoeid.
De vader van de overgrootvader-bruidegom blijkt al overleden en wordt in de trouwakte Hendrik
Jegers genoemd. Opvallend is dat een kopie van zijn overlijdensakte niet bij de vele bijlagen
wordt genoemd, maar bijvoorbeeld wel die van de ouders van de bruid, die ook al dood waren toen
hun dochter met overgrootvader trouwde.
240

Mijn overgrootvader is te Wijnandsrade geboren volgens deze huwelijksakte. Vermoedelijk is
meer over de schrijfwijze van de familienaam van zijn ouders en het beroep van mijn
betovergrootvader in de registers van de burgerlijke stand van die voormalige gemeente te vinden.
Nog één opmerking over de stukken van mijn overgrootvader voordat de archieven uit
Wijnandsrade aan de orde komen:
Overgrootvader was kleermaker in Eijs, gemeente Wittem en tekende met de naam Jeegers. Toch
is er aanleiding, dat ik me moet afvragen wat meer waard is als bewijs voor onze juiste
familienaam: de naam waarmee iemand ondertekent of de naam die de ambtenaar in de akte
schrijft?
Al eerder bleek, dat ambtenaren in functie bij de burgerlijke stand eigenmachtig namen
veranderen. Soms terecht en begrijpelijk, soms ongehoord en godgeklaagd, zoals bijvoorbeeld de
wijziging van de voornaam van mijn opa. Er is in andere stukken, die op onze familie betrekking
hebben nog zo’n geval, ditmaal bij de burgerlijke stand in Wittem:
Als 14 jaar na de geboorte van mijn opa een meisje als nakomertje wordt geboren, als zevende
kind in het gezin van overgrootvader, staat doodleuk in haar geboorteakte in 1882, dat mijn
overgrootvader als aangever van die geboorte niet ondertekent, omdat hij zegt niet te kunnen
schrijven…!
Het lijkt redelijk onwaarschijnlijk dat hij dat verleerde tussen 1863 en 1882, want in dat eerste jaar
tekende hij zijn trouwakte toch echt zelf.
De verklaring van de ambtenaar is zo onwaarschijnlijk en in strijd met bekende feiten, dat men
zich moet afvragen hoe zo’n vergissing ontstaan zou kunnen zijn misschien.
Uit andere stukken blijkt, dat bij de burgerlijke stand van Wittem op die dag aangifte gedaan wordt
van nog vier geboorten. Overgrootvader was op die dag niet de eerste die aangifte van een
geboorte deed. Alleen bij de eerste aangifte die dag ondertekent de vader-aangever de
geboorteakte. Bij elk van de drie daarop volgende aangiften verklaart dezelfde ambtenaar van de
burgerlijke stand steevast de declarant verklaart niet te kunnen schrijven.16
Drie van de vier vaders op één en dezelfde dag, die niet kunnen schrijven, zelfs niet kunnen
tekenen? Als uit de stukken niet gebleken zou hebben, dat alle vier de vaders in persoon aangifte
gedaan hadden, kon de verklaring dat ze niet konden schrijven nog een andere reden hebben.
Aangifte van geboorte was in die tijd in persoon verplicht. Als de ambtenaar van de burgerlijke
stand een oogje dicht deed en een aangifte door buurman of familielid accepteerde, moest hij wel
vermelden dat de vader niet kon schrijven anders zou ontdekt worden dat niet de vader maar
iemand anders aangifte had gedaan! Ik denk dat zoveel toeval dat drie van de vier vaders die
aangifte deden op dezelfde dag niet konden schrijven, ook voor 1882 iets te veel zal zijn. Voor
overgrootvader staat vast, dat die wel degelijk met zijn naam kon ondertekenen. Van de twee
andere aangevers op die dag heb ik dat bewijs niet. En daarbij vraag ik me ook nog af of in die
jaren een kleermaker zijn werk wel zou kunnen doen als hij niet kon schrijven. Een kleermaker
moet bijvoorbeeld de hoeveelheid stof berekenen en alleen al op grond daarvan dus ook kunnen
lezen en schrijven.
Die geboorteaangifte uit 1882 van het laatste kind in het gezin van overgrootvader met daarin die
opmerkelijke verklaring over de schrijfkunst van overgrootvader ziet er zo uit:

16

Onderscheid tussen schrijven en ondertekenen maakte men in die tijd bij de burgerlijke stand in Wittem niet.
Bekend is dat velen die niet konden schrijven (en lezen) wel hadden geleerd met hun naam te ondertekenen.
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4.
Betovergrootvader en zijn vader
Vanaf de tijd van de geboorte van mijn vader is er tot de dag van vandaag binnen de familie rust
op het front van schrijfwijze en uitspraak van mijn familienaam. Van de familie ken ik niemand,
die de naam niet met ae schrijft. Ik ken ook niemand die zijn naam als Jegers uitspreekt in plaats
van Jagers.
Maar wordt de naam in het dialect uitgesproken, dan is de uitspraak nooit met een a, maar met ee.
In de onvolprezen Zumbó diksiejoneer17 komt wel het werkwoord jagen voor, maar niet degene
die het doet: der jeëger. U kunt er het zelfstandig naamwoord zaag wel vinden: zeëg.
Zoals deze woorden in het dialect klinken, zo klinkt ook de uitspraak van mijn familienaam nu in
het dialect. Natuurlijk is niet meer te achterhalen hoe Jaegers in de 19e eeuw en nog eerder in het
dialect werd uitgesproken.
Het feit, dat de naamdragers zelf zo vaak ondertekenden met Jegers of Jeegers is voor mij een
reden aan te nemen, dat ze hun naam schreven zoals ze hem uitspraken (dus in het dialect van
toen). Op die manier heeft ook het dialect bijgedragen aan wijzigingen van onze familienaam.
In die tijd kon iemand soms wel zijn naam schrijven en daarom een akte ondertekenen, maar dat
hoefde niet te betekenen dat die persoon de hele schrijfkunst meester was. Dat gegeven maakt, dat
de discussie over de vraag wat onze echte familienaam in het verleden is geweest daarmee nog niet
helemaal af is.
17

Zumbó diksiejoneer, uitgebreide woordenlijst in Simpelvelds en Bocholtzer dialect, sectie dialect, samensteller
W.A.A.F. Strolenberg, 2005.

242

Toen mijn betovergrootvader trouwde in 1822 was zijn beroep: dagloner. Dat was toen volgens de
trouwakte hetzelfde beroep als dat van diens vader, mijn betbetovergrootvader. Later zie ik in een
akte het beroep van mijn betovergrootvader omschreven als: werkman.
Huwelijksakte betovergrootvader Henricus Jegers 1822 (pag. 1)

Huwelijksakte betovergrootvader Henricus Jegers 1822 (pag. 2)
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Wat betovergrootvader zelf dacht van de familienaam Jegers, die de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente Wijnandsrade hem in de huwelijksakte toedichtte, blijkt helaas niet uit de
ondertekening van deze akte.18 Alleen de vader van de bruid was volgens die akte de schrijfkunst
op dat moment meester en hij tekende dus ook de akte mee, die besloten wordt met de mededeling:
de overige comparanten hebben allen verklaart niet te kunnen schrijven noch teekenen.19
Twee jaar later wordt in 1824 het eerste kind geboren, een zoon. De geboorteakte laat zien, dat het
beroep van mijn betovergrootvader onveranderd dagloner is en dat hij in die korte tussenliggende
tijd niet heeft geleerd zijn naam te schrijven.
Hoe mijn betovergrootvader zelf zijn naam zou schrijven,zullen we dus nooit weten. Voor het
bewijs van die aangifte van geboorte was dat niet persé nodig. Dat bewijs werd op andere wijze
veel overtuigender geleverd. Waarom zou je een geboorteaangifte naar waarheid ondertekenen als
ook je samen met je pasgeboren kind naar de “schout ambtenaar” kunt gaan om de boreling te
tonen om zijn geboorte te melden? Bij een dergelijke bewijsvoering verbleekt een handtekening!
En uit de akte van geboorte blijkt, dat betovergrootvader in 1824 de geboorte van zijn zoon heeft
gemeld door het kind aan de schout te tonen20:
18

Vermoedelijk heeft de ambtenaar de naam opgeschreven zoals hij die hoorde. We zitten op dit moment immes in de
overgangstijd dat op schrift wordt gesteld wat men hoort zeggen. Daarbij hebben de ambtenaren bij de burgerlijke
stand anderzijds zeker een verdienstelijke rol gespeeld.
19
Heel accuraat wordt hier vermeld: schrijven noch tekenen.
20
… de welke ons vertoond heeft een kind van mannelijk geslacht…staat er letterlijk in regel 4-5 van de akte.
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Betovergrootvader verhuist een paar jaar later van Wijnandsrade naar Voerendaal, waar zijn vrouw
in 1849 overlijdt. Betovergrootvader is dan 51 jaar en zijn vrouw 54 jaar.
In de akte die gemaakt wordt van de aangifte, die Hendrik Jagers van het overlijden van zijn
vrouw doet, wordt als beroep van de aangever niet meer dagloner genoemd maar: werkman.
De overlijdensakte, die ‘Dood-Akte’ heet, sluit met de mededeling, dat ze is voorgelezen aan de
declaranten en hebben dezen verklaart niet te kunnen schrijven. Op grond daarvan mogen we
aannemen, dat ook mijn betovergrootvader zelfs nooit geleerd heeft zijn naam te schrijven.
Betovergrootvader sterft zelf een jaar later in 1850. Een buurman en de hoefsmid deden op 2
september van dat jaar aangifte van zijn overlijden een dag eerder, op straat, ’s morgens om 11.00
uur. In die akte van aangifte van overlijden heet mijn betovergrootvader Jaegers.21
Hiervoor staat de trouwakte van mijn betovergrootvader. Die akte is door de ambtenaar van de
burgerlijke stand in Wijnandsrade opgemaakt. Daarin worden ook de ouders van mijn
betovergrootvader genoemd; zijn vader heet daar: Joannes Jegers gehuwd met Maria Agnes Païs.

21

Is dit een wijziging onder invloed van de manier waarop in het dialect van Voerendaal de naam Jegers wordt
uitgesproken?
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De ouders van Joannes waren op hun beurt Franciscus Jegers, mijn betbetovergrootvader dus en
Anna Maria van Clara van Mechelen.
De vader van mijn betbetovergrootvader was Jacobus Jegers, mijn betbetbetovergrootvader dus.
Die is gestorven in 1753 en was gehuwd met Maria Agnes Schiffelers. De mannelijke lijn van de
stamboom ziet er vanaf mijn betbetbetovergrootvader zo uit:
Ik ben er intussen van overtuigd, dat de oorspronkelijke schrijfwijze van onze familienaam niet
Jaegers, maar Jegers zal zijn geweest en ook zo in het dialect werd uitgesproken, net als dat nu
nog het geval is. In de loop van een paar eeuwen is die schrijfwijze veranderd in Jaegers. Uit de
stukken blijkt, dat de a is ingevoegd door de actie van een ambtenaar bij de burgerlijke stand, maar
de reden waarom hij dat deed, blijkt helaas niet uit die stukken.
De uitspraak van de naam moet echter Jaegers met een a zijn, want dat zei mijn vader toen ik hem
daar ooit naar vroeg. Hij gaf er ook ongevraagd een reden bij: Dat heeft je opa me gezegd vroeger.
Nijmegen, 1 december 2012
Dieudonné M.H. Jaegers, zoon van Leonardus, zoon van Judé Donné, zoon van Joannes, zoon van
Henricus, zoon van Joannes, zoon van Franciscus, zoon van Jacobus.
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Simpelveld en Bocholtz tussen 1770 en 1820.
Door: J. Van Der Werf
In het Dyddenboek kwam de tijd van rond 1600 tot leven. Het is mijn bedoeling de tijd in te vullen
juist voor, tijdens en na de Franse tijd, dat wil zeggen rond 1800.
Het begint met hoofdstuk 1.
1. Van Partageverdrag tot Josef II (1662-1790).
Als je de geschiedenis van Nederland leest, lijkt het alsof het hele land er vanaf de 80-jarige oorlog
precies zo uitzag als nu. Goed, er waren enkele zgn. Generaliteitslanden zoals Noord-Brabant en
Zeeuws-Vlaanderen, maar dat was het. Maar wat te denken van Kerkrade, Kloosterrade/Rolduc,
Simpelveld en Bocholtz?
Om te beginnen moet men bedenken dat Simpelveld en Bocholtz eerst in 1813 deel gingen
uitmaken van de noordelijke Nederlanden. Tot die tijd vielen ze onder het gezag van Brussel, dus
de zuidelijke Nederlanden. Spanje of later Oostenrijk waren de echte bazen.
Daarna (vanaf 1813) hoorden de mensen hier bij het zuidelijke deel van het Verenigd
Koninkrijk;na de Belgische opstand in 1830 werd men weer vanuit Brussel bestuurd. Tot het
Verdrag van Londen in 1839 bepaalde dat de bestaande provincie Limburg zou worden opgedeeld
in een Belgische en een Nederlandse helft. Zodoende werden Simpelveld en Bocholtz voor het
eerst echt Nederlands.
Hoe kwamen de twee plaatsen onder het gezag van de Spanjaarden?
Om een paar dingen duidelijk te maken: vanaf de verovering van Maastricht in 1579 door de
hertog van Parma waren de Koninklijke legers hier de baas. Vanuit Maastricht heerste de koning
van Spanje over de 4 landen van Overmaze:

Limburg, Valkenburg, Rode en Dalhem.
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Met alle gevolgen van dien. Aan de ene kant een redelijke rust in het hele gebied van Limburg tot
Sittard. Behalve natuurlijk wanneer troepen van de “Staatsen” de buurt onveilig maakten. Het
laatste avontuur van pastoor Dydden is daar een mooi voorbeeld van. Aan de andere kant
dwingend opgelegd het Katholieke geloof. Daardoor bleef de kerk hier erg overheersend en was
het onverstandig er andere ideeën op na te houden. Tot 1632 bleef de situatie onveranderd. Een
heel lange tijd dus.

Fredrik Hendrik op veldtocht

Frederik Hendrik

In dat jaar was de beroemde tocht van stadhouder Frederik Hendrik langs de Maas: Venlo,
Roermond en de kroon op het werk Maastricht. De Spanjaarden konden hem niet tegenhouden
omdat hun staatskas weer eens leeg was.

Plattegrond van het beleg
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Maastricht gold in die tijd en ook later als de hoofdprijs. De stad werd als de belangrijkste vesting
langs de Maas gezien. In Maastricht legde men een zware bezetting, die in de jaren ’40 de
hoofdsteden van de drie landen Valkenburg, Rode en Dalhem veroverde. Niet zo’n geweldige
prestatie, want ze waren alle drie niet echt te verdedigen. Alleen Limbourg bleef in handen van de
Koning en dat was nu juist de hoofdstad van het hertogdom Limburg.
In die tijd en ook veel later was het gebruikelijk om de landen waarvan men de hoofdstad in bezit
had op te eisen.
Dus…………toen in 1648 de vrede getekend werd in Münster, eiste de Republiek de drie Landen
van Overmaze op. Maar de afgevaardigden van de drie Landen weigerden de eed van trouw af te
leggen aan de protestantse noorderlingen. Zij (dat waren vooral de abten van Kloosterrade/Rolduc
en Valdieu) beweerden dat de vier Landen een unie vormden met het hertogdom Limburg en
omdat Limbourg nog in handen was van de Spaanse koning, gingen de eisen van de “Staatsen”
niet op.
Men liet de zaak dus in 1648 even open. Er werd een “chambre-mi-partie” opgericht om eruit te
komen, een bemiddelingskamer. Alle mogelijke voorstellen om te verdelen deden de ronde. De
Republiek was vooral geïnteresseerd in het Land van Valkenburg als achterland van Maastricht.
Ze stelde zelfs een keer voor de godsdienst in het nieuwe gebied vrij te laten, als de Spaanse
koning hetzelfde deed in zijn deel van de 3 Landen van Overmaze. Van Spaanse kant was daar
geen sprake van. Alleen de Katholieke kerk was toegestaan. Daarop trokken de afgevaardigden
van de Republiek hun voorstel in. Zo kwam het dat in de stukken onder beheer van de Republiek
alle hoogwaardigheidsbekleders protestant moesten zijn. Dat gaf natuurlijk een flinke hoeveelheid
spanning. Heerlen bijvoorbeeld werd “staats”.
De schout moest dus protestant zijn, terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking katholiek
was gebleven na zoveel jaar Spaans bestuur vanaf 1579. In het begin waren ook pastoors
verboden, maar dat werd op den duur toch toegestaan. De Pancratiuskerk in Heerlen werd op zeker
ogenblik door protestanten en katholieken samen gebruikt: het Simultaneum.
Dat alles was er niet in het Spaanse deel van het Land van Rode. Katholiek zijn was verplicht.
Gelukkig werden andersdenkenden niet meer op de brandstapel gezet, zoals vroeger in de tijden
van Karel V en Philips II.
In de jaren tussen 1632 en 1662 moet het voor de mensen van de drie Landen een ramp zijn
geweest. Doordat de landen telkens van veroveraar wisselden, dan weer staats, dan weer Spaans,
waren er twee besturen per gebied, dus twee schouten, twee belastinginners, enz. Maar ook inde
men dubbel belasting, staats en Spaans. Wat dat betreft was het Partageverdrag een zegen.
Hub Franssen vertelt in zijn boek Van Semplevei tot Simpelveld:”In de jaren tussen 1648 en
1661dreigt voor de bewoners nog steeds bezetting en onderdrukking van de katholieke godsdienst.
In 1661, schrijft de pastoor, trouwen Johan Wauben en Catharina Frosch heimelijk op de pastorie
uit angst voor de “ketters”. Alex Hubrecht en Agatha Ortmans trouwen om die reden heimelijk in
haar ouderlijk huis”.(p. 103)
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Uiteindelijk bereikte men in 1662 een akkoord. Het Partagetractaat verdeelde de drie Landen in
twee delen. (zie het kaartje). Het hertogdom Limburg bleef buiten de verdeling: Spaans dus in zijn
geheel.
Hoe verging het de Spaanse delen van het Land van Rode: ’s-Hertogenrade, Kerkrade,
Kloosterrade (Rolduc), Simpelveld en Bocholtz en nog enkele kleine stukken als Afden?
De Spaanse regering wilde de zuidelijke Nederlanden centraliseren. Dat wil zeggen dat het beleid
in Madrid bepaald zou worden en niet in Brussel. In Brussel zat een landvoogd, maar de bevelen
kwamen uit Spanje. De Nederlandse hoge adel (de Raad van State) werd praktisch uitgeschakeld
en de Spaanse ambtenaren regeerden. De rest van de eeuw werd in onze landen dan ook
beschouwd als een donkere eeuw, bestuurlijk en economisch. Terwijl het noorden groeide en
bloeide ging het zuiden steeds verder achteruit. Daarnaast trokken er ettelijke legers door onze
landen, voornamelijk Franse. Teveel om op te noemen, maar ze moesten allemaal te eten hebben.
In 1713 veranderde de macht. De zuidelijke Nederlanden werden Oostenrijks en de bevelen
kwamen nu uit Wenen. Weer oorlogen en weer Franse, Engelse, Oostenrijkse legers en legers uit
de Republiek.

Maria Theresia

Josef II

Onder keizerin Maria Theresia (1748-1780) kwam er eindelijk een periode van rust. Zij wilde de
macht ook onder controle krijgen en vooral de belastingen beter regelen, maar zij pakte de zaak
rustiger aan. Ze bleef verrassend populair in haar Nederlanden.
Haar opvolger Josef II had minder geduld. Hij hing de ideeën van de Verlichting aan, een
“Verlicht Despoot”. De ene maatregel volgde op de andere. Om te beginnen wilde hij de invloed
van de Katholieke geestelijkheid uitschakelen: kloosters die geen praktisch en sociaal werk deden,
werden gesloten. De gebouwen en goederen werden verkocht. Het burgerlijk huwelijk werd
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belangrijker dan het kerkelijk huwelijk, de drie standen werden opgeheven, gewesten vervangen
door nieuwe provincies. De rechtbanken mochten geen verschillende standen meer erkennen.
Logisch dat de katholieke geestelijken zich hardnekkig gingen verzetten tegen het verlies van
macht, aanzien en vooral bezittingen en inkomsten. Ook de adel kwam in verzet en zelfs burgers.
Of de zgn. “Brabantse Revolutie” (1788) in onze streken veel heeft losgemaakt, is de vraag. De abt
van Rolduc en de Staten van Limburg steunden de revolutie. Maar de Oostenrijkse legers
herstelden snel de orde. Er zijn geen aanwijzingen van enig verzet in Simpelveld en Bocholtz.
Overigens stond de Simpelveldse pastoor Augustin Sougnez onder het bisdom Luik en zijn abdij
Beaurepart viel niet onder de Oostenrijkse keizer, maar onder het gezag van de prins-bisschop van
Luik.
In 1790 stierf keizer Josef II plotseling. De hervormingen stopten meteen.
Maar toen was de Franse Revolutie al begonnen en moesten de Franse legers nog komen.

Pastoor Augustin Sougnez

Gebruikte boeken:
Geschiedenis van de Nederlanden, J.C.H.
Blom e.a., Baarn 20064
Handboek voor de geschiedenis van
Limburg, dr. P.J.H. Ubachs, Maaslandse
Monografieën dl. 63. Hilversum 2000.
De Verdeling van de Landen van
Overmaas 1644-1662, dr. J.A.K. Haas,
Maaslandse Monografieën dl. 27, Assen, 1978.
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Wij gedenken Frans Hamers
Omwille van de liefde in zijn leven – Enny Schlösser – is Frans
Hamers in Kerkrade beland. Maar hij is toch altijd Simpelveldenaar
in hart en nieren gebleven. Daar kwam hij 19 september 1930 ter
wereld, van daaruit verkende hij de wereld, was hij actief in de
wielersport en het Simpelveldse carnaval, waarvan hij prins was en
nadien president van de Prinse-road werd.
Bij de start van Heemkundevereniging De Bongard sloot hij zich
daarbij in 1987 aan, dit jaar een kwart eeuw geleden. Hier toonde hij
zich op vele vlakken verdienstelijk, te weten:
Bestuurslid (1992-2007): in 1992 is hij door de toenmalige
voorzitter benaderd voor een functie binnen het bestuur, aan welk
verzoek hij gehoor gaf. Hij bleef bestuurslid tot 2007.
Vice-voorzitter (1995-2001): aanvang 1995 is hij benoemd als
vicevoorzitter. In die functie toonde Frans Hamers zich een harmonieus persoon, nooit
olariserend, altijd ondersteunend en bijdragend. Enkele keren leidde hij de bestuursvergadering en
overzag de grote lijnen. Deze functie vervulde hij tot 2001. Hij bleef nog bestuurslid en als lid
bezocht hij waar mogelijk trouw lezingen
en vergaderingen en nam hij deel aan activiteiten.
Commissies: gedurende zijn bestuursperiode was Frans Hamers een actief lid van de
Activiteitencommissie en was vaak initiator en (hoofd)organisator van diverse evenementen en
excursies. Hij boorde diverse contacten aan om voor de vereniging iets gedaan te krijgen, zoals het
benaderen van een illustrator voor het dialectwoordenboek van Simpelveld-Bocholtz.
Enkele andere heemkundige activiteiten hingen indirect samen met Frans’ werk bij de Staatsmijn
Wilhelmina en nadien Limagas. Hij vatte namelijk al vroeg interesse en verzamelwoede voor de
‘koellamp’, waarvan hij een grote en door hem gekoesterde collectie bijeen bracht. Zo hield hij op
10 december 1991 (dicht bij de feestdag van mijnpatrones H. Barbara) een lezing over het thema
“Mijnlampen” (“Mijn lampen zijn mijnlampen”). Voorts hield hij op 14 november 2000 nog een
lezing over “’t Klütes” in Simpelveld, een als reststof van de mijnen gebruikte brandstof. Zelfs
werd de mijnlampencollectie van Frans Hamers in een lustrumjaar geëxposeerd door de
heemkundevereniging. Hij stelde zijn troetelverzameling er belangeloos voor ter beschikking.
Het stemt tot grote dankbaarheid dat Frans – ondanks in Kerkrade woonachtig te zijn –
voortdurend een nauwe binding met de plek heeft gehouden, waar zijn wortels lagen. De
heemkundevereniging heeft er in hoge mate voordeel bij gehad. Niet in de laatste plaats door de
lavende woorden van een bij zijn medemens betrokken vicevoorzitter. Die betrokkenheid bij de
mensen rondom hem verwezenlijkte hij gedurende vele decennia bij de Vincentiusvereniging van
de Holz. Op grond van zijn grote verdiensten viel hem in 2010 een Koninklijke Onderscheiding
ten deel. Het was de kroon op het werk van iemand die veel betekend heeft voor de gemeenschap.
De laatste jaren ging zijn gezondheid meer en meer achteruit. Op 18 november 2012 overleed d’r
Frens op 82-jarige leeftijd. Het licht van zijn mijnlamp had lang en intens voor zijn gezin, werk en
medemens geschenen. Maar het is nu gedoofd. Wij zien in dankbaarheid om en herinneren ons het
vele goede dat hij voor ons betekend heeft.
Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz
Luc Wolters
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Mijn Verleden Mijn Toekomst
Door: Pascalle Hamers
Eindelijk is het zover. Binnen Continium ( het vroegere Industrion) is de afgelopen twee jaar hard
gewerkt om de collectie digitaal te krijgen en zo de mogelijkheid te scheppen om op internet te
kunnen kijken naar de objecten van de mijnen binnen de diverse organisaties op dit gebied. Het
project MijnVerleden Mijn Toekomst wordt gecoördineerd vanuit Continium maar ook het
Nederlands mijnmuseum, Het Domein en de steenkolenmijn uit Valkenburg maken deel uit van dit
project. Hierdoor is er een overzicht geschapen welke kerncollecties binnen de betreffende
organisaties zijn.
Als leek is het natuurlijk niet altijd gemakkelijk om de betreffende objecten te beschrijven. Maar
ook hier geldt dat je met vereende krachten veel paraat kunt maken. Met ondersteuning van oud
koempels, landmeters, de oude OVS boeken en verschillende andere informatiebronnen is er toch
veel tekst bij de betreffende objecten verzameld kunnen worden. Natuurlijk hebben we de OVS
niet even snel kunnen overdoen en wordt er nog steeds opengestaan voor aanvulling of andere
informatie. Ik zou u graag willen uitnodigen om toch vooral de website www.demijnen.nl eens te
bezoeken en te genieten van de mooie foto’s die van deze uitzonderlijke objecten gemaakt zijn.
Een mooi object wil ik jullie niet onthouden en dat is deze mooi vlag. De tekst is erbij gezet en de
vraag is dan ook wie ons hier nog iets over kan vertellen. Zowel over juffrouw Lerschen als de
heren Grooten en Vliegen. Ik heb al gevraagd bij onze vraagbaken Herbergs en Harzon maar deze
hebben hier echter nog geen antwoord op. Misschien kunt u me helpen deze in herinnering te
brengen.
Kenmerken
Objectnaam

vlag
Lerschen,
Vervaardiger
Mevr.
Datering
1953 - 1953
Materiaal
textiel
Lengte
170 cm
Breedte
1 cm
Hoogte
134 cm
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De bijbehorende tekst die Serge Langeweg erbij heeft gezocht.
Rechthoekige zijden vlag van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), afdeling Bocholtz. De
vlag werd meegedragen tijdens de processie en bij begrafenissen van leden. De vlag is ontworpen
en vervaardigd door juffrouw Lerschen, een onderwijzeres te Bocholtz, bij gelegenheid van het
gouden jubileum van de vereniging. De vlag heeft in 1953 meer dan zeshonderd gulden gekost. De
geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging in Bocholtz gaat terug tot 1903, toen de
plaatselijke afdeling van de Limburgse RK Volksbond werd opgericht. De eerste voorzitter was
L.H. Vliegen, de eerste secretaris Jos. Grooten. Meteen na de oprichting telde de afdeling Bocholtz
90 leden. De Volksbond had tot doel de geestelijke en materiële belangen van katholieke arbeiders
en kleine neringdoenden te behartigen. In 1911 werden de Volksbond en de plaatselijke afdelingen
omgevormd tot de Limburgse RK Werkliedenbond. Dit was een zogenaamde standsorganisatie,
waarvan alleen arbeiders lid konden worden. De Werkliedenbond, die zoals zijn voorganger vele
plaatselijke afdelingen kende, overkoepelde een veelheid aan activiteiten en organisaties op
geestelijk en sociaal gebied. Het doel was de katholieke arbeidersbevolking van de wieg tot het
graf te begeleiden, te ondersteunen en te verzorgen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de
Werkliedenbond, die tijdens de bezetting was opgeheven, heropgericht, nu onder de naam
Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). Ook nu weer waren er allerlei plaatselijke afdelingen,
zoals in Bocholtz. Binnen de KAB verschoof het zwaartepunt van de activiteiten geleidelijk van
standsorganisatiewerk naar vakbondswerk, naarmate de overheid zich meer en meer zelf met de
verzorgingsstaat ging bemoeien.
Bronnen:
http://www.demijnen.nl/actueel/artikel/historisch-overzichtsartikel-over-de-mijnbouw, dd 27-032012; Jac. Jacobs, Het gouden boek der K.A.B. in Limburg 1900-1950 (Heerlen 1951).

Voor de mensen die ook geïnteresseerd zijn in de Oral History
van de oud mijnwerker wil ik nog even de nieuwe website
www.onzemijnwerkers.nl onder de aandacht brengen.
Via de klik op personen is onder andere Joep Hodinius te zien,
die werd geboren op 30 september 1929 in Simpelveld. Hij was
werkzaam als electriciën op de particuliere mijn Willem-Sophia
bij Kerkrade. Deze website is geheel door eigen initiatief tot
stand gekomen en mag daarom alom geprezen worden dat deze
zo mooi en goed toegankelijk is. Het intro filmpje moet even
worden afgekeken en daarna buiten de zwarte rand klikken. Dan
kan men via het menu links verder zoeken en filmfragmenten
uitzoeken of het interview geheel bekijken.
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Een kwart eeuw heemkundevereniging
Het jubileumjaar ligt al welhaast achter ons. Dat biedt ons gelegenheid om er nog eens op terug te
kijken. 25 Jaar geleden startten mensen met een heemkundig hart een nieuwe vereniging, De
Bongard. Deze ontwikkelde zich al ras tot een breed gedragen vereniging, die zich op heemkundig
vlak op diverse terreinen om erfgoed bekommerde en tal van activiteiten ontplooide. De
vereniging telt thans circa 270 leden 12 secties. Dat is niet gering.
We kunnen in ons jubileumjaar terugkijken op fraaie en enkele extra activiteiten. Zoals een lezing
over de Tachtigjarige Oorlog, de tijd waarin pastoor Dydden leefde. Over hem handelde de
(laatste) expositie op de voormalige museumlocatie Scholtissenhof. De dialectmissen bij
gelegenheid van de carnaval en de wegkruiswandeling vonden als gebruikelijke activiteiten plaats.
Vervolgens werd er – speciaal voor dit jubileumjaar – zowel in Simpelveld als Bocholtz een goed
bezochte Dialectavond verzorgd. Op 8 mei vond onze jubileumavond plaats, met een H. Mis,
onthulling van de plaquette van pastoor Dydden, ontvangst met koffie en vlaai, huldiging van
jubilarissen en de presentatie van het langverwachte Dyddenboek. Kort daarna waren we gastheer
voor de heemkundeverenigingen in Parkstad en Heuvelland. Druk bezocht was Taxatie op locatie.
Ook was er een etalagewedstrijd. De vereniging was betrokken bij de Open Monumentendag bij
Huize Damiaan en organiseerde een excursie naar Luik. Vervolgens was er nog een
boekpresentatie, over hoeve De Hof, op hoeve De Hof, geschreven door onze penningmeester
Armin Hamers, die er opgegroeid is. Als met al zijn dat – met twee publicaties – bijzondere
activiteiten, passend bij het karakter van een jubileumjaar. Eenieder die op enige wijze daaraan
heeft bijgedragen – en laten we daarbij onze sponsors niet vergeten, die ons onder meer de
boekuitgaven mogelijk hebben gemaakt – van harte bedankt. Zoals u ziet, hebben we er werk van
gemaakt om heemkunde nog meer onder de aandacht te brengen van alle mogelijke
geïnteresseerden.
Luc Wolters
De gemeente
Simpelveld heeft de
jubileum-activiteiten
met een subsidie
bijzonder
ondersteund. Uit
dank daarvoor is op
vrijdag 7 december
l.l. aan een
vertegenwoordiger
van het College van
Burgemeester &
Wethouders,
namelijk Joep van
der Aa, wethouder
van cultuur, het
tweetal door de
heemkundevereniging gepubliceerde boeken overhandigd. De wethouder torst met trots de nieuwe
boekenaanwinst, te weten het Dyddenboek en het boek over De Hof.
Foto: Werner Wierts
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HEEMKUNDEVERENIGING
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SIMPELVELD-BOCHOLTZ

"DE BONGARD"
Jaarprogramma 2013 (o.v.)
zo.

27 jan.

Dialectmis in Simpelveld om 11.00 uur

di.

29 jan. 2013

Lezing over Genealogie door Funs Patelski om 20.00 uur

zat.

9 febr.

Dialectmis in Bocholtz 18.30 uur

10, 11 en 12 febr.

Carnaval.

di.

19 maart

Lezing over Archeologie door Diederick Habermehl 20.00 uur

vrij.

29 maart

Goede Vrijdag, wegkruisenwandeling in Bocholtz 20.00 uur.

zon.

31 maart

Pasen.

di.

9 april

Alg. Jaarvergadering 20.uur en na de pauze film “Klokken van

vr.

12 april

Dialectavond Partycentrum Oad Zumpelveld 20.00 uur.

vr.

26 april

Dialectavond in Harmoniezaal Bocholtz 20.00 uur.

don.

9 mei

Hemelvaartsdag.

zon.

19 mei

Pinksteren.

zat.

25 mei

Excursie naar Meerssen

zat.

22 juni

Midzomernachtwandeling 20.00 uur in Bocholtz.

juli/augustus

Vakantie.

zon.

8 september

Open Monumentendag 2013.

zat.

12 oktober

Excursie naar Moresnet

di.

19 november

Najaars-Alg. Ledenverg. 19.30 en 20.00 uur lezing 1e W.O.

zon.

15 december

Kerstmarkt te Simpelveld.

S.”

Lezing: Limburgse Verwantschappen
Voordracht met diapresentatie door Funs Patelski
Op dinsdag 29 januari 2013 om 20uur in
Cafe oud Sumpelveld, Irmstraat 23 zal Funs
Patelski een lezing verzorgen over genealogie
(waar komen wij vandaan, wie zijn onze
voorouders, hoe hebben zij geleefd)
Ook zal hij aandacht besteden aan het door
hem uitgebrachte boek Limburgse
verwantschappen.
De voordracht met diapresentatie gaat over het
ontstaan van dit boek waaraan ruim 20 jaar
gewerkt is. Gaande het onderzoek bleek al snel
dat Gerard en Marie-Anne van der Cruijs
voorouders gemeen hadden met prominente
personen als b.v. de componist César Franck,
Toon Hermans, Georges Simenon en Maxime
Verhagen. Dit maakte ons nieuwsgierig naar de
voorouders van andere bekende personen.
Uiteindelijk was er voor dit boek onderzoek
verricht naar de voorouders van meer dan 150
prominenten, aanvankelijk met het doel
gemeenschappelijke voorouders te kunnen
aantonen met Gerard en Marie-Anne van der
Cruijs, maar al gauw vooral ook naar de onderlinge bloedbanden tussen al die prominenten.
De resultaten zijn verbazingwekkend. Er blijkt sprake te zijn van een grote onderlinge
verwantschap tussen prominenten met Limburgse voorouders. Bovendien kwam naar voren dat
ook niet-Limburgse prominenten over Limburgse voorouders blijken te beschikken, zoals b.v. de
componistenfamilie Andriessen en Paul Witteman, Leontine Borsato-Ruiters, Elsemieke Havenga,
Hans Wiegel, de Franse componist César Franck, Gerard Cox, Mart Smeets, en anderen.
Verrassende verwantschappen werden ontdekt, bijvoorbeeld die tusen Geert Wilders en Gerd
Leers, of tussen Jolande Sap en Geert Wilders; tussen Frans Maassen en Dries van Agt; tussen
Chantal Janzen en Brigitte Heitzer; tussen Huub Stapel en Godfried Bomans; tussen René van der
Linden, Thijs Brand, Bram Moszkowicz en Yvonne Timmerman-Buck om er maar een paar te
noemen. Deze verwantschappen worden weergegeven in z.g. geneagrammen.
Inmiddels heeft het onderzoek zich aanzienlijk uitgebreid. Ruim 23.000 voorouders van ruim 300
bekende mensen zijn opgenomen in één databestand, dat zich nog steeds uitbreidt. Nieuwe
bloedbanden zijn ontdekt. Speciaal voor deze avond zal aandacht worden besteed aan enkele
bekende personen met voorouders in Bocholtz of Simpelveld, onder wie Léontine Borsato-Ruiters,
Emily Bremers, Camille Oostwegel, Felix Meurders, Tom Brand, Jo Havenith en Step Vaessen.
Maar zijn we nu echt allemaal aantoonbaar elkaars bloedverwanten?
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De Sectie Genealogie organiseert in maart 2013 een

Cursus genealogie en internet
In de jaren 80 van de vorige eeuw kreeg ik een bidprentje van mijn overgrootvader en dacht ik wie
was die man waarvan vrijwel alle Havenith en in Limburg afstammen en waarom is hij uit België
naar Bocholtz verhuisd. Voor dit genealogisch onderzoek moest ik toen naar Maastricht, Luik,
Eupen, Raeren en later naar Düsseldorf en verder, een tijdrovende bezigheid waarvoor alleen in
vakanties tijd was.
Met de komst van de computer en internet werd het steeds gemakkelijker om gegevens op te
zoeken, zonder daarvoor een tijdrovende reisuren te maken.Voorwaarde hierbij is wel dat je weet
waar je moet zoeken en hoe je uit die enorme stroom informatie jouw gezochte gegevens kunt
destilleren.
Om beginnende internetgenealogen op weg te helpen zijn wij van plan om in maart 2013 onder
leiding van de zeer ervaren genealoog Funs Patelski 3 bijeenkomsten te organiseren waarin we
zowel algemeen op genealogisch onderzoek ingaan maar waarbij de nadruk ligt om het opzoeken
van genealogische gegevens via internet. De stichting SWOBS is bereid om, onder voorwaarden,
hun computerruimte voor ons ter beschikking te stellen.
Wij willen starten met 3 bijeenkomsten op maandagavond (de data zullen nog vastgesteld moeten
worden) in maart 2013 en 1 terugkomavond na 3 maanden om ervaringen met elkaar uit te
wisselen. In de 3 avonden zal aandacht besteed worden aan:
-

Wat is genealogisch onderzoek en onderzoek op internet
Welke programma’s zijn er voor het opslaan van gegevens
Waar vind ik gegevens op internet en wat is de betrouwbaarheid ervan
Hoe registreer en organiseer ik die gegevens
Op welke internetfora ( informatie uitwisseling tussen mensen via internet) kan ik gegevens
uitwisselen en vragen neerleggen mbt mijn stamboom.
Er zal ruim tijd worden ingepland voor vragen van cursisten

Door middel van deze vooraankondiging willen wij peilen of er voldoende leden aan deze cursus
willen meedoen. Als er nog plaatsen over zijn willen wij ook niet leden de kans geven de cursus te
volgen. De cursus zal rond € 20 eigen bijdrage gaan kosten.
Heb je interesse laat mij dat dan weten via
DeBongard@hotmail.com
Heerlen 12 december 2012
Bert Havenith sectieleider genealogie
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Lezing: Nederzettingen bij Villa Vlengendaal
De Romeinse villa’s in Bocholtz en Simpelveld, wie heeft er nou nog niet over gehoord of
gelezen. 2000 Jaar geleden waren er meerdere villa’s in deze streek. Over de villa’s en hun
bewoners is dankzij de archeologische opgravingen en de vondsten van de grafkist en de askist
heel wat bekend.
Maar wie werkten er nu eigenlijk voor deze Romeinse herenboeren? Wie waren zijn buren?
Woonde hier nog een Germaans volk of waren ze intussen door de Romeinen verjaagd of gedood?
In het kader van het grootschalige onderzoek naar het Romeinse landschap rond de Via Belgica is
er voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de nederzettingen in deze streek. Wie woonden
en werkten hier naast en met de Romeinse immigranten? Daarnaast is er toevallig onlangs een
nederzetting gevonden op Trilandis.
Dhr. Habermehl is aan de VU in Amsterdam gepromoveerd op dit onderwerp en op 13 maart
komt hij ons alles vertellen over de nederzettingen in onze regio. Wie woonden hier? Werkten ze
vooral op de villa’s of hadden ze ook eigen landbouw? Werden ze cultureel sterk beïnvloed door
de Romeinen zodat ze langzaam aan romaniseerden?
De lezing zal zoals altijd in Cafe Oud Simpelveld plaatsvinden en de aanvangstijd is 20.00 uur.
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Romeinse villa Vlengendaal
Opgraving van de destijds grootste villa, honderd jaar geleden
Door: Luc Wolters
De gemeente Simpelveld heeft een naam hoog te houden als het gaat om het Romeinse verleden.
Het grondgebied blijkt rijk aan villa’s, er zijn vermaarde sarcofagen gevonden en zelfs een
muntschat. Het Romeinse vuurtje in Simpelveld en Bocholtz wordt momenteel aangewakkerd door
het voornemen een Romeins festival te organiseren en aansluiting te zoeken bij de Romeinse weg
Via Belgica, die digitaal ontsloten wordt. Dit alles spreekt tot de verbeelding. Dat deed de
opgraving van de villa Vlengendaal honderd jaar geleden ook al. Gezien de omvang van deze villa
en het feit dat dit het thuis was van de krijger, wiens graf enige jaren geleden aangetroffen en
opgegraven is, verdient deze Bocholtzer villa onze aandacht.
Nadat er in de buurt al Romeinse vondsten waren gedaan, was er lokaal alertheid. Zo meldde de
priesterstudent Adolph Vaessen (1891-1918), opgegroeid op de hoeve Klein-Vlengendaal, dat hij
thuis op een akker Romeinse vondsten had gedaan. Dit wekte interesse bij zijn Rolducse docent dr.
J.W.H. Goossens. Die schakelde de hulp in van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (LGOG) om in 1911 een opgraving te Vlengendaal te kunnen doen. Wat ze
aantroffen, was veelbelovend. Daarom werd contact gelegd met het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden en werden bij rijk en provincie financiële bronnen aangeboord, zodat de opgraving in
1913 een vervolg kon krijgen.
Met de opgravingen werd een villacomplex van aanzienlijke afmetingen blootgelegd. Het bestond
uit drie gebouwen. Twee daarvan waren bedrijfsgebouwen met behoorlijke lengtes van circa 25
meter. Dit gold ook voor het eigenlijke woonhuis dat maar liefst 44 bij 31 meter mat. Het was tot
dusver landelijk het grootste opgegraven villagebouw.
Het had een vrij klassieke indeling met links en rechts twee vleugels, terzijde van een centrale
binnenplaats met voor en achter een verbindende hal, vooraan met zuilengalerij. Aan de voorzijde
zouden zelfs nog twee hoektorens uitgestoken hebben. De zuidwestvleugel herbergde diverse
woonruimten met kelder en badinrichting. Hierin waren koud- en warmwaterbaden, die met een
voor de Romeinen zo kenmerkende verwarming (hypocaustum) werden verhit. Er waren vele
resten gekleurd muurpleister die duiden op fraaie, bonte muurschilderingen.
Behalve de gebouwen werden veel vondsten aangetroffen, zoals aardewerk in alle soorten en
maten, glaswerk, bouwmateriaal, keukenafval (oesterschelpen, evertanden en beenderen) en enkele
voorwerpen van ijzer (diverse sloten), brons en een zilveren lepeltje. Kortom, de opgegraven villa
sprak tot de verbeelding en zette Bocholtz een eeuw geleden op de Romeinse kaart.
Zie ook:
J. Bonten en L. Wolters, Boeren, buren, buitenlui. Het rijke Romeinse leven van Villa Vlengendaal
en haar omgeving. Heemkundevereniging De Bongard (Simpelveld 1998).
Foto’s:
Regionaal Historisch Centrum Limburg, te Maastricht. Collectie Goossens.
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Villa Vlengendaal, Bocholtz 1911.

De opgraving wekte belangstelling.
261

Enkele Vondsten

Het opgravingterrein
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Tragisch ongeluk op de Spoorlijn Aken-Maastricht.
Door Michel Dreuw.
We schrijven 1924 als Simpelveld wordt
opgeschrikt door een ernstig ongeluk op de
Spoorlijn Aken-Maastricht. Aan de
wachtpost, gelegen tussen de huidige
seinpost II in Simpelveld en kasteel
Goedenrath, stond bij het Thelehekker
voetpad een kleine baanwachterswoning.
Hier woonde destijds het gezin Hamers
gezegend met zeven kinderen. De heer des
huizes was te werk gesteld bij het spoor. Zijn
vrouw Antje Hamers-Schielen was
overwegwachteres en bediende ter plaatse de
spoorbomen.

doende met de dagelijkse beslommeringen.
Het tuinhekje stond open....
Toen een stoomlocomotief voorbij kwam
rijden hoorde ze het geschreeuw van de
kleine Wiel. Hij lag langs de rails met beide
handjes afgereden.en badend in het bloed....
De kleine werd met spoed opgenomen in het
Heerlense Ziekenhuis en de doktoren hebben
er alles aangedaan om de twee handjes te
behouden. Maar het mocht niet baten. De
linkerarm was vanaf de elleboog afgerukt.
Van de rechterhand was nog een vinger over.
Het herstel in het ziekenhuis duurde meer dan
een half jaar. Heel Simpelveld leefde mee en
ondersteunde de familie Hamers zo goed als
mogelijk.
Dit vreselijke gebeuren zorgde voor een
omwenteling in het gezin. De kleine Wiel
was weliswaar een zorgenkind, maar allen in
het gezin deden hun uiterste best om hem zo
goed mogelijk op te vangen.
Als Wiel naar de lagere school gaat, blijkt hij
ondanks zijn handicap een goede leerling.
Schrijven blijft helaas zo goed als onmogelijk
en hij volstaat met een kruisje als hij zijn
naam moet schrijven. In die jaren bestond er
geen therapie of revalidatie. En zo vergaan de
jaren, totdat hij op 15-jarige leeftijd zelf in
zijn levensonderhoud moet gaan voorzien.

Bij KM 13,538 bevond zich links van de
overweg het baanwachtershuisje.

Thelehekkervoetpad.
Dan op een morgen sloeg het noodlot toe. De
kleine Wiel, amper 18 maanden oud, zag zijn
kans en kroop naar de spoorbaan. Zijn
moeder had hem niet opgemerkt en was druk

Hoeve Bulkem 2008
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Wiel Hamers is ondanks zijn handicap niet
uit het veld geslagen. Op de boerderij van de
familie Pergens aan de Bulkemstraat gaat hij
beginnen als boerenknecht. Op de hoeve pakt
hij alles aan. Met de paarden het land ploegen
en de weilanden mesten en slepen. Na
ettelijke jaren krijgt hij zelfs de leiding over
alle werkzaamheden op het bedrijf.
Hij is zijn leven lang bij de kinderloze
familie Pergens gebleven. Hij was in alle
opzichten een echte doorzetter. Het heeft hem
b.v. twee jaar gekost om een sigaret te rollen
en op te steken. Wiel Hamers was een bekend
figuur in Simpelveld geworden en jong en
oud kende de altijd vrolijke Wiel Hamers.

In zijn schaarse vrije tijd leert hij dansen en
na enige tijd geeft hij ook zelf danslessen aan
beginnelingen en gevorderden. Zijn
danscursussen gaat hij ook buiten Simpelveld
geven. Met de bus gaat de dansleraar naar
Mechelen en Wijlre. Het tarief is een gulden
per les. Wiel Hamers is op de plaatselijke
dansavonden bij de vrouwen natuurlijk een
graag geziene gast. Ook bij zijn vrienden
zorgt hij altijd voor de vrolijke noot, want
zijn levensmotto is “plezier maken”. Met zijn
vrienden ging hij vele jaren op vakantie naar
Oostenrijk en Zwitserland. En daar werden
de bloemetjes natuurlijk buiten gezet. Op 18
maart 1923 werd Wiel geboren en op 27
februari 1998 is hij in het ziekenhuis van
Heerlen overleden. De bekende
Simpelveldenaar Wiel Hamers werd 75 jaar.
De man die een vreselijk ongeluk kreeg in
zijn nog jonge jaren en toch nooit de moed
verloor om verder te leven....

Tekst en foto`s Michel Dreuw.

De heer Wiel Hamers steekt een sigaret op....
(foto A. Rekko)
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Dialect vuur ummer
De leefde vuur ós dialect
De leefde vuur ós land
Die is, dat vingt dier toch nit gek
Deep in mie hats gebrand
Soms ken ens enge zaage
Ich veul dat zoeë nit mieë
Dat ken ich nit verdraage
Dat loat ich dan wel zieë
Wen ich dat neer ken schrieve
Mit weud reët oet mie hats
Dan zal die leefde blieve
Die is noeëts wit of sjwats
Mienge groeëtste angst is
Dat de kinger os weud nit mieë versjtund
En dat oet ginge kingermond
Os dialect nog kunt
Mé, ich zal ’t blieve sjrieve
Dat sjweur ich üch bei God
Os dialect mót en zal blieve
Dat zit toch in os blód.
Annie Franssen
Leef Dialectvrung,
12 april 2013 is wer der dialect-oavend in Zumpelveld.
26 april 2013 zunt ver och wer in Bóches.
Der dialectg(j)roep.
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Boek over Hoeve De Hof verschenen
Eindelijk kennen we de betekenis van het jaartal 1679, dat prijkt op de voorzijde van hoeve De
Hof. Dankzij een boek over deze boerderij in Bocholtz en haar roerige geschiedenis. Wie zo’n
grote hoeve bekijkt, vraagt zich ongetwijfeld af wat daar niet allemaal voorgevallen is. Als die
muren eens hun verhaal konden vertellen.
Dankzij diepgaand onderzoek hebben de muren van Hoeve De Hof veel prijsgegeven, waaronder
enkele geheimen. De auteur, Armin Hamers, heeft op zijn tocht zelfs Kozakken en spoken
aangetroffen. En zelfs de situatie dat het erom gespannen heeft om failliet te gaan door overmatige
inkoop van snoepgoed.
Bovendien is er een muur waarin een heus bekroond familiewapen heeft gezeten. Het bleef echter
onbekend aan welke familie deze kroon behoorde. Maar hij siert een mooie entreepoort die nu op
een vreemde plek gesitueerd is. Het huis is in de loop van vierhonderd jaar gegroeid en heeft
geleidelijk aan zijn huidige vorm gekregen. Reconstructietekeningen geven dit fraai weer.
Natuurlijk is er ook in de omgeving veel veranderd, niet in de laatste plaats door de winning van
kiezel en de uitbreiding van de bebouwing tot aan de hoeve.
Diverse foto’s, waaronder zelfs van carnaval, geven een mooie kijk op de vroeger vrij gelegen de
hoeve. Een statig gebouw op hoogte. Een huis dat waakt over het dorp.
Heemkundevereniging De Bongard heeft dit boek van Armin Hamers over Hoeve De Hof
uitgegeven ter afsluiting van het 25-jarig jubileum (formaat staand A4, harde kaft, 84 pagina's, full
color).
Het boek is voor €15,- te koop op onderstaande adressen:
- Armin Hamers, De Baan 52, Bocholtz (045-5445482)
- Kitty Bastin, Persoonstraat 34, Bocholtz (045-5440128)
- Luc Wolters, Dr. Schweitzerstraat 4, Simpelveld (045-5442585)
- Werner Wierts, Romeinenstraat 40, Simpelveld (045-5440452)
- Readshop, Kloosterplein 42, Simpelveld
- Kloosterboekwinkel Wittem, Wittemer Allee 32, Wittem
Heemkundevereniging De Bongard
www.DeBongard.nl
DeBongard@hotmail.com
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Boekpresentatie Hoeve De Hof
Door: Armin Hamers
Na jaren lang (1994-2012) gegevens verzamelen moest het er dan toch van komen. Het boek over
Hoeve De Hof moest eindelijk gedrukt worden. Zeker nu we in het jubileumjaar extra activiteiten
wilden doen en ook extra middelen beschikbaar waren. Om nog in 2012 een boek te kunnen
uitgeven zijn we in het begin van het jaar gestart. Maar ja, we hoeven alleen nog de puntjes op de
spreekwoordelijke i te zetten en dan kunnen we drukken … dacht ik …
In het voorjaar heb ik enkele mensen gevraagd zitting te nemen in de redactiecommissie: Pascalle
Hamers, Bert Havenith, Rob Nieuwenhuis, Jo van der Werf en Luc Wolters. Elk van hen had een
specifieke inbreng. Maar over één ding waren ze het eens: dat wat er nu lag was nog lang niet goed
genoeg om te drukken. Nadat ze een avond tegen mij aangepraat hadden, zag ik het zelf ook. Niks
punt op de i, van a tot z opnieuw! En alsof dat nog niet genoeg was, moesten diverse zaken ook
nog uitgebreid en toegevoegd worden.
Zo werd 2012 een jaar om nooit te vergeten: elke avond, weekend en vakantiedag achter de
computer. Uitzoeken, schrijven, tekenen en opmaken. Maar ook de leden van de redactiecommissie hebben er nogal wat werk in gestoken. En het is gelukt. Door dit alles is het boek vele
malen leesbaarder en waardevoller geworden. Hiervoor ben ik hun heel dankbaar.
Wat ooit begonnen was als oral history (jesproge jeschichte) eindigde als boek. Zo kan het gaan.
Toen alles eenmaal bij de drukker was afgeleverd moesten we wachten op de levering. Die zes
weken zijn gebruikt om (na een korte afkoel periode) de boekpresentatie voor te bereiden. De
huidige bewoners van De Hof, Jan en Yvon Frissen, hadden aangeboden om de boek presentatie
bij hun thuis te doen. En mooier dan dat kon natuurlijk niet.
Maar tijdens de gesprekken over Hoeve De Hof met Jan en Yvon waren bij hun nieuwe ideeën
boven gekomen. Het Mariakapelletje dat vroeger voor de boerderij gestaan had was ter sprake
gekomen en Yvon voelde er wel voor om dit weer terug te plaatsen. Maar vanwege de bureaucratie
die tegenwoordig hiervoor nodig is, is dit helaas niet gelukt. Wel is een alternatief hiervoor in de
plaats gekomen (naast het Mariabeeld dat sinds de sloop van de kapel op de muur van Hofstraat 9
hangt). Bij de voordeur van Hofstraat 7 is door Jan en Yvon een kleine Mariakapel gemaakt.
De Mariakapel en haar vervangers van oud naar nieuw.
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En toen was het zover. Elf november 2012. Begin van het carnavals seizoen, maar ook de dag dat
het boek gepresenteerd zou worden. De gasten arriveerden rond twee uur in de middag en genoten
van de koffie. Na enkele woorden van mijzelf heb ik het eerste boek van Hoeve De Hof
aangeboden aan Guus Herbergs, degene die mij ooit nieuwsgierig maakte naar heemkunde.
Hiermee was Guus zeer vereerd, maar vond het toch te veel tekst en meende dat dit boek beter bij
de heemkundevereniging ondergebracht kon worden. Hij overhandigde het eerste boek dan ook
aan onze voorzitter Luc Wolters. Ook Luc was hier zeer blij mee en kon hierover nog van alles
vertellen. Aan het einde vond ook hij dat dit exemplaar niet aan de vereniging toe kwam, maar
naar de gemeente Simpelveld die dit mede mogelijk had gemaakt. Hij overhandigde het boek dan
ook aan wethouder Van der Aa. De wethouder nam het graag in ontvangst en vertelde ons hoe zeer
hij de bijdrage van onze vereniging aan de gemeenschap waardeerde. Maar ook hij was van
mening dat het eerste boek ook hem niet toe kwam en overhandigde dit aan de overrompelde Kitty
Bastin-Tummers (moeder van Armin Hamers) omdat een aller eerste versie enkele jaren geleden
ook voor haar gemaakt was.
Aansluitend is iedereen naar buiten gegaan voor een foto-moment op de trap van De Hof.
Nu de boekpresentatie voorbij was, was het moment aangebroken dat de nieuwe Mariakapel kon
worden ingezegend door pastoor Pierik, gevolgd door een korte wandeling om de hoeve.
Tenslotte was er ruime gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een glas wijn.
Deze was gemaakt door een vorige bewoner, Zef Merx, van druiven die op De Hof gegroeid
waren.
Wat een heerlijke afsluiting.
Inzegening van de Mariakapel.

Alle genodigden bij de boekpresentatie
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Een mooie gang
Door: Pascalle Hamers
Vorig jaar hebben Armin en ik onze eigen gang onderhanden genomen. Het is moeilijk om een
definitieve keuze te maken want waar gaan we voor. Willen we iets moderns, natuurlijk
gemakkelijk te onderhouden of willen we iets authentieks dat bij ons huis past of geheel ouderwets.
Ons trappen huis is in verhouding
erg groot en er zijn brede trappen
die met een bordes de hoogte
overbruggen. De trap is al jaren
geleden door de vorige eigenaar
wit geverfd en ook het behang is
wit. De oude tegels waren ook wit
maar omdat we de authentieke
boog weer wilden laten
terugkomen hadden we nu een gat
in de tegelvoer waar eerst een
muurtje gemaakt was. Dus moesten
er nieuwe tegels komen.

Uit eindelijk hebben we gekozen voor
een zwart beige afwissellende tegel
die mooi in rechte lijn naar achteren
loopt. Armin heeft de boog mooi
afgewerkt en we hebben zelfs
gekozen voor lambrisering. Ik ben er
heel gelukkig mee en het hele gezin
heeft lekker kunnen klussen.

Als je in je eigen huis met een klus bezig bent houd je natuurlijk ook je ogen open bij anderen.
Daarbij kwam ik natuurlijk geregeld bij anderen over de vloer i.v.m. het tweede wereld oorlog
thema. Zo ook bij de familie Vanhommerig. Ik vond dat ze een hele bijzondere gang hadden en heb
gevraagd of ik daar foto’s van mocht maken. Misschien is de gang nu niet meer in deze staat want
ze waren in overleg om ook hun gang aan te pakken.

269

Ik kan me voorstellen dat er bij meerdere
mensen ook mooie monumenten achter de
voordeur verscholen zijn en ik hoop dat ik
jullie met deze foto’s kan laten meegenieten
met het kunstwerk achter deze voordeur.
De techniek van het speciale verfwerk is
geweldig en het kleurenspel alsof het echte
stenen betreft. En in het glas en lood zit ergens
een gaatje i.v.m. een kogel die in de oorlog
erdoor heen gevlogen is.
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Bokkenrijders believen België (28)
Door: Hans Hermans

Hoofdstuk XXVI

Karel V

(1500-1558)

Het agro-pastorale leven in de tijd van Karel V was veel boeiender dan we denken, maar ook
moeilijker, dan wij kunnen vermoeden. De bevolking nam toe en er was te weinig vruchtbaar
land om mens en vee in leven te houden. We gaan nu verder met deze interessante materie,
want het zou jammer zijn de historie te verbloemen. Vergeten wij niet, dat veel huidige
volksgebruiken, gewoontes en toponiemen aan die tijd ontleend zijn. Vandaag lezen we iets
over de heerdgang en de mesthoop, het drieslagstelsel en het driehoekplein. Terloops
besteden we aandacht aan veekeringen, zoals slag- en deurbomen, ook aan uitkijkpunten
zoals een hoogzit, een miereboom of een mirador.
drijfhaard) bewaard gebleven, maar hoe lang
nog? In de laatste aflevering konden we ook
lezen, dat hier en ginder, de haardeconomie
(gewasgebruik in het weidebos), zeer streng
gereglementeerd was. Iedere boom, ook de
kleinste, was waardevol en in het
bosreglement stond zelfs vermeld wat er
toentertijd met een dürre of dorre boom
mocht gebeuren. Er was gebrek aan hout,

26.13.
Boseconomie in het verleden
26.13.1.
Deurboom of dorre boom?
In de vorige aflevering konden we al iets
lezen over de agro-pastorale tijd, toen het de
gewoonste zaak van de wereld was, koeien,
varkens en schapen naar een haard
(weidebos) te drijven. In vrijwel alle dorpen
bevonden zich drijf-, vee- en mestwegen. In
Bocholtz is de straatnaam Drievert (dreef of

Haardbos
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zodat dorre bomen met de meeste spoed
gekapt werden.
(Opmerking H5-grens: De plaatselijke
benaming döreboom of deurboom, een soort
wegversperring, die altijd in de buurt van de
Landgraben of bij een grensovergang stond,
was natuurlijk geen dorre boom, maar een
grens- of wegversperring met een horizontaal
draaipunt. De deur kon naar beide kanten 90 o
draaien. De lange arm van de deurboom
rustte op een bok. Tegen de avond werd de
deurboom met een bijthaan of snaphaan op
slot gezet. Is het toevallig dat in DuitsLemiers de toponiemen Der Bock en Der
Hahn bewaard zijn gebleven? (Opmerking
H5-grens: Van Dietmar Kottmann uit Aken
vernam ik, dat zich in de 17e eeuw, in DuitsLemiers een slagboom bevond ter beveiliging
van het Akener Rijk). Ook bij de Landgraben
in de buurt van Horbach stond volgens
historische kaarten een döreboom, doch het is
niet bekend op welke wijze deze deurboom
op slot gezet werd. In sommige
Adelaarstenen bevinden zich gaten die
waarschijnlijk voor dat doel gebruikt werden
In Lemiers (NL) bestaan de toponiemen
Piethaan en Sjtriechieezer nog steeds. Pars
pro toto zijn de bijthaan en het schuifijzer
hulpmiddelen, lees grendels, om een
deurboom op slot te zetten.
De moderne versie van de deurboom is de
slagboom. In Bocholtz is D’r sjlaag, in de
buurt van hoeve Overhuizen, bewaard
gebleven, maar wordt nu Aan de Slag
genoemd. Ook hier had men eventueel de
oude dialectnaam kunnen gebruiken.
Oude kadastrale benamingen afgeleid van
historische toponiemen kunnen uitsluitend
correct etymologisch verklaard worden, als
wij ons met de ontstaansgeschiedenis en wat
zeer belangrijk is, met het dialect bezig
houden. In het aanpalende Duitsland, waar
steeds minder dialect gesproken wordt,
proberen heemkundigen oude vloernamen te
verklaren, terwijl zij geen woord dialect
spreken. Soms probeert men net iets meer uit
een historische vloernaam te halen dan er in
zit… Een kenmerkend voorbeeld is de
Fitzeberg in Laurensberg, waar ‘Fitze’
vertaald werd met ‘hardlopen’. Maar een
toponiem wordt niet afgeleid van een

werkwoord, maar van een substantief, zodat
hier de ‘vietzen’ met twijgen vertaald zouden
moeten worden. Andere bekende toponiemen
die van een substantief afgeleid zijn:
Kerkstraat, Lindenweg, Beukenallee enz.
Aan de basis van een vloernaam ligt een
naamgevend motief, dat toentertijd in het
gebruikelijke dialect genoemd en later
geschreven werden. Zo kan het gebeuren dat
niet meer bestaande uitdrukkingen, denk aan
‘vietzen’, wel als toponiem gebruikt worden,
terwijl de mensen de betekenis niet meer
kennen. Naast de döreboom of deurboom,
kennen wij in onze omgeving ook de naam
mireboom, die de afgelopen eeuwen voor
veel verwarring zorgde. Daarop komen we
later terug. 1
26.13.2.
Middeleeuws bosbeheer
De haardbossen werden opgevolgd door
secundaire bossen met bomen die meer
economische waarde hadden. Reeds tegen het
einde van de 18e eeuw was het strikt
verboden om vee naar het bos te drijven.
(Opmerking H5-grens: Ik woon in de buurt
van het natuurreservaat Imstenraderbos, waar
naar verhouding veel Amerikaanse eiken
aangeplant werden, die helaas weinig
ecologische waarde hebben en waarvan ook
de economische waarde niet hoog is.
Inmiddels worden door Vereniging
Natuurmonumenten regelmatig kapitale eiken
geveld.)
Ook het tegenovergestelde, in nostalgische
zin, is het geval. In Duitsland probeert men
tegenwoordig op kleine percelen de
haardeconomie van weleer na te bootsen.
Maar omdat ook daar de haardbeweiding,
sinds het einde van de 18e eeuw verboden is,
moet niet alleen het bestuur van een
deelstaat, maar ook de regering van de
bondsrepubliek toestemming verlenen. Niet
alle natuurbeschermers zijn het met de opzet
eens. Sommige mensen zijn benieuwd naar
de wijze waarop flora en fauna zich in een
haardbos zouden kunnen manifesteren, maar
andere vinden dat er zo weinige mogelijk
gekapt moet worden. Ondertussen werd in de
plaats Schönbuch bij Böblingen het
experiment afgesloten en werd tussen
‘vandaag’ en ‘gisteren’ een draadversperring
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met schrikdraad geplaatst. Achter de
afrastering heeft het bos, zoals wij het
kennen, zijn gezicht veranderd en heeft nu
een meer parkachtige uitstraling. Onder de
bijna vier eeuwen oude eiken is nu veel vrije
bodem met hier en daar vermolmd eikenhout,
zodat ook de larven het Vliegend hert (dat is
een keversoort) een biotoop vinden. De eerste
bewoners van het nieuwe haardbos zijn drie
paarden, maar omdat paarden niet alle
boskruiden eten is men op zoek naar een
kudde geiten. Het project maakt uiteraard
deel uit van de plaatselijke heemkunde en
mensen kunnen op een pad van bijna 4 km
lengte kennis maken met het haardbos van
weleer. Het Duitse begrip anthropogenes
Ödland, (door de mens veroorzaakte
woestenij of schraalland) is feitelijk een
contradictio in terminus. Bij woestenij
denken wij aan onbeschadigde bosgrond,
maar in feite is het gedegradeerde,
uitgeloogde en onvruchtbare bodem.2

Bosbeheer Anno 2012
Haardergank bewaard gebleven. Het is een
pelgrimage en tevens processie ter ere van
hun patroonheilige Sint Cornelius, die
meestal afgebeeld wordt met de attributen
zwaard en hoorn. Hij zou natuurlijk ook met
tiara en kruis afgebeeld kunnen worden, want
hij was paus van 251 tot 253. Maar de hoorn
staat veel dichter bij de haard dan de tiara.
Dat zich in en om Bocholtz ook nu nog een
aantal haardtoponiemen, zoals Bombart,
Drievert, Kiefert, Kommert, Klinkert en
Reinert, bevinden is heel bijzonder, maar hoe
lang zullen ze nog bestaan? Weet de jeugd
van Bocholtz, dat zich in hun woonplaats,
nog wel in de buurt van het centrum, de
Drievert (Drijfhaard) bevindt? Op de
straatnaambordjes zou eventueel de
historische naam vermeld kunnen worden.
Wie zet zich daarvoor in? In andere plaatsen
bevinden zich veel minder haardtoponiemen:
in de buurt van Meerssen bevindt zich
Vaeshartelt en in Vaals in de buurt van
kasteel Vaalsbroek de Kappert (Kaphaard).
In de buurt van de oude Vaalser Straße ligt
boerderij Gut Muffet afgeleid van ‘Muffert’.
Een paar honderd meter verder stond ooit een

26.13.3.
Leven met de haard
De boshaard is van alle tijden, doch helaas
worden feiten en toponiemen, die met de
haard in verband staan, steeds zeldzamer. Bij
mijn weten is uitsluitend in Borgharen de
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galg. Abusievelijk werd deze naam vertaald
met ‘muffige akker’, terwijl algemeen
bekend is, dat een haard geen akker is. Akker
werd afgeleid van het Latijnse agri-cultura.
Dat de haard muffig riekte hoeft, gezien de
galg, geen betoog. 3
In de Hoge Venen ten zuiden van Eupen was
en is men royaler met dit soort toponiemen
en we beperken ons hier tot een dozijn:
Birkhard, Engelhard, Farnischerhart,
Grandhart, Gringert, Hargard, Janshart,
Kinktenhard, Kutenhard, Nispert, Petithardt
en Rausart. Aan die toponiemen kunnen we
duidelijk zien, dat we ons in een Duits/Waals
overgangsgebied bevinden.
Niet zelden werden ook namen van planten
en bomen in relatie gebracht met hun
standplaats. De bekende blauwe bosbes,
wordt in Duitsland soms Hartbeere genoemd
en de heester die wij in Nederland kennen als
Kornoelje heet daar Hartriegel. Korenroest
is een gevaarlijke schimmelziekte die op aren
en halmen van diverse graansoorten
parasiteert. Vroeger werd die ziekte
Hartbrand of Dinkelbrand (graanroest)
genoemd. De sporen overwinteren in de
haard op een tussengastheer met de naam

Berberis (Zuurbes). Op de bloemen en
vruchten komt de roestzwam Aecidium
berberidis voor, die sporen voortbrengt die
zich op granen en grassen ontwikkelen en
daar de zeer schadelijke graanroest
(Puccinia graminis) veroorzaakt. Aan de
onderzijde van de berberisblaadjes vormen
zich bruinrode bekertjes met sporen die in het
voorjaar door de wind vanuit een haard naar
een graanakker verplaatst kunnen worden.
Sedert dit bekend is, heeft men in veel
graanverbouwende streken de Zuurbes
uitgeroeid. Waarschijnlijk hadden onze
voorvaders een vaag vermoeden, want in de
buurt van dinkel- of speltakkers staken zij de
bossen in brand. De etymologie van het oude
begrip Hartbrand is dus zo vreemd nog niet.
Het gebeurde wel eens dat een boer een stuk
bos in de fik stak om de ondergroei, dus
grassen en kruiden, te bespoedigen. Maar het
opzettelijk in brand steken van een haardbos
werd als zwaar misdrijf beschouwd.
In Lemiers werd in 1872, voor de bouw van
een kerk, een perceel verkocht met de naam
Am Steeg op de groote Brand. Als we
bedenken dat Lemiers toen 180 zielen telde
en in ieder huis ongeveer negen mensen

Berkenhaard werd Birkhart
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woonden, stonden er slechts 20 huizen. In
Duitsland is het toponiem Brand meestal een
Rodungsname (naam voor een
afgebrand/gerooid stuk bos).
Vanzelfsprekend droeg verbranding bij tot
verschraling, waar wij al eerder over
schreven. 4

gekapt en men hoefde er niets aan te planten,
want als men het vee uit de buurt hield
konden de stobben uitlopen. De boer van
toen kon alles gebruiken, want berkentwijgen
en brem werden gebruikt om bezems te
maken. De takken van de braamstruik
werden gebruikt om bijenkorven te vlechten.
Rijshout diende als vitsen bij de teelt van

26.13.4.
Het haardbos werd schraal
In het vegetatierijke en zeer gevarieerde
haardbos kon het vee zich tegoed doen aan
grassen, kruiden, struiken en jonge bomen.
De herder leidde de koeien bij voorkeur naar
een droge boshaard, schapen naar minder
vitale plekken en varkens naar een wilgen- of
elzenbroekbos.
Het beetje mest dat de dieren achter lieten,
kon niet opwegen tegen de hoeveelheid
groene energie die daar verbruikt werd. Die
energie werd omgezet in vlees en melk. De
verschraling en latere uitputting van de haard
verliep sneller naarmate de boeren er hout
kapten voor de bouw van boerderijen en
stallen. De mens haalde in het haardbos,
stobbenhoutbos, schaarhoutbos of kapbos
ook zijn geriefhout en kachelhout. In die
bossen werden de boomstammen iedere tien
jaar, het kan plaatselijk meer of minder zijn,
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erwten en bonen. In de herfst werd de
broemert (bruinhaard=gevallen lover) vanuit
het bos naar de stallen vervoerd. De
boshaard, dus het primaire bos, was bij wijze
van spreken het ‘magazijn’ van de mens van
weleer. Er was slechts één nadeel, het
magazijn werd nooit aangevuld en werd
alsmaar schraler en schraler.
Toen er nog geen weilanden waren, werden
de gewassen aan het bos onttrokken. Oude
namen die we nu niet meer horen: Huimet
(gemaaid hooi), groemet (tweede maaibeurt)
en broemet of broemert (dorre planten en
bruine bladeren). Het bos werd er niet vitaler
van en het ligt voor de hand dat bij
toenemende degradatie van de boshaard,
noodgedwongen maatregelen getroffen
werden en het haardgebruik aan strenge
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regels gebonden moest worden. Dat die
regels van gemeente tot gemeente
verschillend waren, konden we lezen in de
vorige aflevering. Het is bekend dat het
Rotter- en Elzetterbos, ten zuiden van Vijlen,
tot in het begin van de 20e eeuw als boshaard
gebruikt werden, zodat het vee er vrijelijk
mocht grazen. Dat een bos eventueel ook als
recreatiegebied gebruikt zou kunnen worden,
was in die tijd ondenkbaar.
Bij gebrek aan moderne materialen, zoals
kunststof, werd vroeger het hout voor velerlei
doeleinden gebruikt, zodat er nog wel een
gezegd wordt: ‘Tussen de houten wieg en de
houten doodskist, ligt het haardbos’. Toen het
bosareaal kromp, kwam men op het idee om
eiken en beuken te sparen, want
beukennootjes en eikels stonden, voor het
invallen van de winter, op het menu van de
varkens. Eik en beuk waren onmisbaar bij
ieder goede bouwconstructie. De leerlooiers
behoorden weliswaar tot een van de laagste
‘kasten’ binnen de laatmiddeleeuwse
gemeenschap, maar als zij niet over
eikenschors beschikten, kon er geen leer
gelooid worden. De kuiper had duigen nodig
om vaten te maken, was het hout niet goed
dan viel zijn vat in duigen. Hier gold niet het
belang van de enkeling, maar het nut van het
algemeen. We zouden haast vergeten dat ook
energie aan de haard onttrokken werd tijdens
de jacht door notabelen.5

maar in Merkelbeek en in het Belgische
Riemst heeft men er Misweg van gemaakt.
Werd de heerdgang ooit naar de Duitse herde
(kudde) genoemd? Of naar de Nederlandse
herder? We weten het niet. In Duitsland
wordt hij hirt genoemd, in het Waals herdier
of pâtre en op zijn Latijns pastor. Inmiddels
wordt het duidelijk, waarom wij steeds over
agro-pastorale situaties schrijven als wij het
landleven van de historische herder bedoelen.
De heerdgang, was voor de heerder of herder
de meest geschikte, waarschijnlijk ook de
kortste weg om het vee vanaf de
gemeenschappelijke meent naar de boshaard
te drijven. In het Mergelland zijn honderden
agro-pastorale toponiemen bewaard
gebleven. In Lemiers zien we een mooie
reeks heerdnamen: Deus, de Eng, Jemingde
(Meent), Ringerjats (Runderendreef) en
Stückersdries. In Vaals: Pastoerswej
(paturage of weiland dat gebruikt werd door
de herder). Heel bekend in Vaals is het
Sjtroonksbergs-je (Strondsteeg), waar zich
ooit een boerderij bevond.

26.13.5.
De heerdgang bij ons
Om vanuit de kern (meent, plei, bies, dries
e.d.) in de boshaard te komen, maakte de
boer i.c. de koejongen of herder gebruik van
een heerdgang (jats>gats>steeg,
drievert=drijfweg, drijfhaard,
bies- of bisweg, cattle-, kettel- of kelderweg.
De verbindingsweg tussen dorp en haard,
werd ook wel meesweg (mestweg) genoemd
en dat begrip staat in de nieuwe tijd garant
voor verwarring. Bij een pastorale publicatie
zouden wij meesweg veel liever met (heilige)
misweg willen vertalen, maar het was
feitelijk niet de weg naar de kerk, maar in
tegenovergestelde richting, waar de runderen
naar de boshaard liepen. Eys en Hulsberg
beschikken ook nu nog over een Mesweg,
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In onze omgeving kennen wij Kelderwegen
in: Eys, Stein en Vijlen. Vergeten we onze
eigen gemeenten niet. In Simpelveld
bevinden zich de Pleistraat, Deus, ’t Kempke
en Gangstraat. Het is niet uitgesloten dat in
Simpelveld de Scheepensweg, in de buurt van
het toepasselijke Boschveld, ooit een
heerdgang of veedrift was. In Bocholtz:
Pleiweg, Biesweg (Beestenweg), Drievert en
Reinert. (Opmerking H5-grens: Het klopt dus
niet dat de Biesweg afgeleid werd van een
beek, ook niet dat er biesachtige grassoorten
groeiden en nog veel minder dat er een koude
wind waait. Het was in de agro-pastorale tijd
een beestendreef). 6
Toen rond 1870 petroleum en daarna
steenkool op de markt kwam, werd er minder
brandhout uit de boshaard gehaald. In 1895

De dissertatie Heerdgang in Zuidelijk
Limburg, is geen uitgave voor een kleine
gespecialiseerde kring van lezers, maar
boeiende stof voor een breed publiek. De
auteur schrijft dat er wel eens gesuggereerd
wordt, dat de Nederlandse historische
geografen weinig onderzoek in Zuid Limburg
verricht hebben en dat er m.b.t. de
ontginningsgeschiedenis van dit deel van
Nederland nog maar weinig zinvols vermeld
werd. Dat klopt dus niet, want de laatste jaren
werd veel materiaal bij elkaar gebracht, zodat
een schets van de ontginningsgeschiedenis
van Zuid-Limburg kon worden opgesteld.
Gegevens die door archeologen, historici,
biologen en taalkundigen verzameld werden,
konden door de heer Hillegers tot een
boeiende synthese gebundeld worden.7

kwam er kunstmest op de markt, doch pas
rond 1920, toen het gebruik normaal werd,
kwam er aan het drieslagstelsel een einde.,
De uitvinding van kunstmest was niet alleen
een mijlpaal in de agrarische historie, maar
ook en vooral in de geschiedenis van het
mensdom. De gevolgen waren legio;
misoogst door gebrek aan mest kwam nog
zelden voor, maar van de andere kant
veranderde het vegetatiebeeld dramatisch

Dryvert te Bocholtz
26.13.6.
Land van melk en honing…
In de tijd dat Karel V in Aken tot koning
gekroond werd, was de verstedelijking veel
minder intensief dan nu. De meeste mensen
woonden op het land en verdienden een
boterham met werkzaamheden in de agropastorale sector. De meeste keuters (woonde
in een kot) hadden één koebeest, sommige
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hufters (eigen gehuft) hadden 5 of 6
runderen. D’r kowtsjong (koejongen) dreef in
die tijd de dieren iedere dag vanuit de meent
(gemeenschappelijke dries of bies) naar het
haardbos. (weidebos of bosweide). In de
huidige tijd zouden we zeker niet over een
‘win-win-situatie’ praten, want de vlees- en
melkproductie, ging ten koste van de natuur.
Thans weten wij dat melk goed voor
kalveren, doch minder gezond voor mensen
is, maar vroeger gold het adagio: ‘Melk is
goed voor elk’, was slagroom een gezonde
lekkernij en was jow bótter (roomboter) een
must, want margarine bestond er nog niet.
Ook de cholesterolindicatie en queteletindex
bestonden nog niet, zodat het eetpatroon
royaler en de gemiddelde leeftijd lager was.
Tegenwoordig zijn de mensen zich meer
bewust van hun levenswijze en denken wel
eens na over dat lobbesachtige beest met zijn
grote melkproductie.
Letten we tegenwoordig op de reusachtige
maïsvelden, die uitsluitend tot doel hebben
nog meer melk, machinaal, uit de uiers te
halen. Er wordt nog wel eens verondersteld
dat de Romeinen koeien meebrachten vanuit
de ‘laars’, maar in grotten in het Franse
Lascaux werden afbeeldingen ontdekt die
circa 20.000 jaar oud zijn. Waarschijnlijk
was de koe toen nog niet gedomesticeerd, dat
gebeurde 10.000 jaar later.
Aanvankelijk was de koe het dier van de
rijken en moesten arme mensen zich tevreden
stellen met een paar schapen en een geit.
Minder melk maar meer wol. Aangenaam in
een periode, waar de temperatuur iets daalde.
Opgravingen brachten aan het licht, dat bij
ons zo’n 5000 jaar geleden, de eerste
runderen rondliepen. Het Münster-,
Raerener- en Herver Landje waren tussen
Rijn en Maas bekend om hun
zuivelproducten. Ook buiten onze grenzen
werd de koe geadoreerd. Rubens gaf de
voorkeur aan volumineuze dames, Vermeer
aan een ‘melkmeisje’ maar collega Paulus
Potter raakte niet alleen gefascineerd door het
product maar ook door de producente… De
tijden zijn veranderd, door het gebruik van
kunstmest, weten sommige boeren niet meer
waar naar toe met de melk en de
koeienstront.8

26.13.7.
Van mestgebrek naar
vermesting
Dat kunstmest een massaproduct zou worden
was vroeger ondenkbaar. Ooit was iedere
keutel waardevol. (Opmerking H5-grens: Ik
kan mij herinneren dat het paard van de
groenteman wel eens een ‘vijg’ liet vallen en
mensen uit de buurt er als de kippen bij
waren, om de paardenmest naar hun tuin te
brengen.) Het was voor de boeren een
moeizame bezigheid om in de boshaard
koeienvlaaien te verzamelen en daarom had
hij ook een kudde schapen. Klaarblijkelijk
beschikken die dieren over een andere
‘stoelgang’, want schapen kunnen een hele
dag vreten zonder te poepen. Om de een of
andere reden doet een schaap dat ’s nachts en
voor de boer was dat een belangrijke reden
om de schapen naar een nachtplek te drijven,
waar de nutriënten gemakkelijk verzameld
konden worden. Onze oosterburen zeggen
wel eens: ‘Auch Kleinvieh macht Mist!’. Het
gezegde wordt meestal in figuurlijke zin
gebruikt, maar letterlijk betekent het dat de
boeren er kippen, eenden en ganzen op na
hielden. Sommige boeren kregen een
vergunning, om er een duiventil op na te
houden. Dat was lucratief want de vogels
haalden hun eten op de velden en het boutje
was voor de baas. À propos; de mest was
mooi meegenomen.
Arme keuters en hufters die over weinig vee
beschikten, probeerden op slinkse wijze tot
een groter mestvolume te komen. Die boer
haalde voor de winter broemert
(bruinhaard=bosstrooisel) in het bos en
deponeerde het in de koestal. Daar
vermengden de koeien het herfstlover met
hun stront en die mix was buitengewoon
geschikt voor de akker. Nu begrijpen we nog
beter, waarom de grootte van de mesthoop,
midden op het erf, gelijk evenredig was aan
het imago van de boer.
Dat er tegenwoordig zeer overdadig met
kunstmest omgesprongen wordt zien we aan
de akkerranden en wegbermen. Waar ooit een
zeer gevarieerde en rijke bermflora groeide,
staan nu bramen, brandnetels, kleefkruid en
zevenblad. Ook andere nitraatminnende flora
zoals: akkerdistel, fluitenkruid, groot
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hoefblad, harig wilgenroosje, hondsdraf,
leverkruid en ridderzuring, zien we steeds
meer. Zelfs in de bosrand is het verschil
merkbaar, want de bosanemoon, blauwe
bosbes, eenbes, gele dovenetel, gulden
boterbloem, hengel, muskuskruid, rapunzel,
salomonszegel, slanke sleutelbloem, veldsalie
en andere planten, gaan achteruit. 9
De wandelaars en natuurvrienden van nu, die
de niet oogstrelende wegbermen zien, kunnen
zich niet voorstellen dat eeuwen geleden de
brandnetel een zeldzame plant was. Proeven
om in de bermen margrieten, klaprozen en
korenbloemen tot ontwikkeling te laten
komen hebben slechts zelden succes, want
brandnetel, zevenblad en kleefkruid zijn
gidsplanten voor overbemeste en stikstofrijke
terreinen. Mest heeft tot gevolg, dat de
opbrengst per hectare steeds groter wordt en
omdat wij in de EU met grote
voedseloverschotten zitten, zien we steeds
vaker velden die braak liggen. Vroeger omdat
er te weinig mest was en nu omdat er te veel
is. Daar waar vergrassing, verbraming en
andere vormen van verruiging uitblijven,
zorgt de brandnetel voor migratie. Van de
brandnetel is bekend, dat ze veel stikstof in
haar bladeren kan opnemen, maar als de
nitraten niet door mens of vee gebruikt
worden, keren die iedere herfst in de bodem
terug. In het Elzetterbos bevond zich ruim 50
jaar geleden een vuilnisbelt van de gemeente
Mechelen-Wittem. Het is nog steeds de
brandnetel, die daar de toon aangeeft. In
Noorwegen werd de stalling van een
veehouderij ontdekt van negen eeuwen
geleden, waar nog steeds brandnetels groeien.
Zij hebben het eeuwige leven…10
Er wordt wel eens beweerd dat wij de agropastorale bedrijfsvoering van vroeger kunnen
vergelijken met een gemengd boerenbedrijf
van nu. Die redenering klopt niet, want
terwijl voor de laatmiddeleeuwse boer ieder
hoopje mest waardevol was, moet een
varkensboer uit Noord-Brabant, 18 euro per
m3 betalen aan de man die het nitraatrijke
spul komt ophalen. Vroeger was mest pure
luxe, nu is mest stinkend afval. Daarom moet
tegenwoordig de eigenaar van een
middelgroot biobedrijf, met 4000 m3

giermest in de kelder, 72.000 euro per jaar
aan zijn debetkolom toevoegen. 11
26.13.8.
Kruikenzeikers
Geen boer die er in de tijd van Karel V, aan
dacht om zijn koemest ergens in een hoek
van een akker op te stapelen. Het
hoogwaardige spul lag midden op het erf te
pronk en tegen de avond ging de poort op
slot… Dat stinkende mestvorming ook wel
eens voor een vliegenplaag tot gevolg had,
nam hij voor lief. Er is veel veranderd de
afgelopen eeuw, want poep en pies hebben
geen waarde meer. Erger nog, de mestbezitter
alias bioboer, moet geld op tafel leggen om
zijn gierkelder leeg te krijgen. Maar er is een
nieuwe ontwikkeling gaande, want sommige
mensen maken van de nood een deugd, door
de mest te scheiden in twee porties: Nitraat
(stikstof) en fosfaat. Het afvalproduct dat
hierbij ontstaat is water. Nitraat is moeilijk
aan de man te brengen, maar naar fosfaat is
tegenwoordig veel vraag, want voor de
productie van zeep is fosfaat onontbeerlijk.
Vroeger werden in de textielstad Tilburg
iedere morgen de volle flessen met urine
opgehaald om in fabrieken wol en textiel te
wassen. Het is geen mythe dat de inwoners
van die stad nog steeds Kruikenzeikers
genoemd worden.
26.13.9.
Plateaus met grenzen
Door de eeuwen heen gaven mensen er de
voorkeur aan, om zich in een vruchtbaar dal
te vestigen. In een dal zorgde vitale grond en
een ideale luchtvochtigheid voor de eerste
levensbehoeften. In de kern, dus de meest
enge cirkel van het dorp, bevond zich een
plek die op veel verschillende plaatsen een
andere benaming had. We kennen de
begrippen; meent, bies, plei, platz, anger en
brand. De vorm en de omvang was van plaats
tot plaats verschillend, maar we weten dat
veel gemeenschappelijke pleintjes een
driehoekige vorm hadden. Dat de twee
stompe hoeken samen de deus en de spitse
hoek aan de andere kant de eng genoemd
werden is geen toeval. Bij de enge ingang
van het driehoeksplein konden de koeien
gemakkelijk geteld worden. Daarop zullen
we later iets uitvoeriger terug komen. Binnen
280

Meden en Perzen, want landsgrenzen kunnen
ook door waterlopen herkenbaar zijn. Niet
zelden lag, op het plateau, aan de rand van de
zesde cirkel, de grens van bewoners die hun
behuizing in het volgende dal hadden.
(Opmerking H5-grens: Vergelijk Epen in het
Geuldal en Teuven in het Gulpdal.
Wahlwiller in het dal van de Sinselbeek en
Eys in het dal van de Eyserbeek. Hier is nog
steeds een parochiegrens.) 12

de tweede, iets grotere cirkel van het dorp,
lagen huizen en moestuinen, schuren en
stallen. Binnen de derde, nog grotere cirkel
lagen secundaire bosweiden en kleine
geriefbossen, die op een later tijdstip, mits er
mest voorhanden was, ook als akkers
gebruikt konden worden. Soms bleven, bij
gebrek aan mest, deze akkers jaren lang
braak liggen.
Aan de hand van pollendiagrammen
(stuifmeelonderzoek) werd geconstateerd, dat
reeds in de tijd, toen zich hier Waalse
landverhuizers vestigden, het boomstuifmeel
afnam ten gunste van het graanstuifmeel. Er
was dus sprake van bosdegradatie en er
werden niet of nauwelijks jonge bomen
aangeplant. Binnen de vierde cirkel bevonden
zich waarschijnlijk nog resten van de
boshaard en binnen de vijfde cirkel de
oorspronkelijke boshaard. We merken dat de
boshaard steeds verder teruggedrongen werd.
Al naar gelang de geologische
omstandigheden, bevonden zich binnen de
zesde cirkel, dus op het plateau, nog
haardbossen op ontloogde en pireuse (of
stenige) bodem.
Niet zelden bevond zich daar ook de grens
van het dorp, de parochie of van de
gemeente.
(Opmerking H5-grens: We zien dit nu nog in
het Preusbos te Vaals, waar uit drie
hooggelegen parochiegrenzen in de loop van
de eeuwen een drielandenpunt ontstaan is.
Ook het gebied van de Drieherensteen in het
Langveld bij Bocholtz is een
waterscheiding.)
Nog steeds bevinden zich parochiegrenzen en
soms ook bilaterale grenzen op de twaalf
plateaus van Zuid-Limburg: Zuidelijk van
Maastricht ligt het Plateau van Sint Pieter,
oostelijk daarvan het Plateau van Margraten.
Verder het Plateau van Eperheide, Plateau
van Vijlen, Plateau van Baneheide, Plateau
van Ubachsberg, Plateau van Kerkrade,
Plateau van Doenrade, Plateau van
Schimmert, Plateau van Nieuwenhagen,
Plateau van Schaesberg en het Plateau van
Spekholzerheide. Om het vee te beletten de
aangrenzende boshaard te betreden werden er
aanvankelijk deurbomen geplaatst, later
slagbomen. Het is overigens geen wet van

26.13.10.
Mireboom
Op de hoog gelegen plateaus van de
Schneeberg, stonden vroeger een aantal
mirebomen, die op vreemde wijze in de
heemkundige literatuur terecht kwamen met
de naam mileboom. Het komt wel vaker voor
dat de vloeiklanken L en R verwisseld
worden en dat verschijnsel wordt
wetenschappelijk ‘rotacisme’ genoemd.
Denken wij aan de Amstel die door
Amsterdam stroomt. Denken wij in onze
omgeving aan de durpel (dorpel, deurpaal),
die elders dulper genoemd wordt. Onze
Sinselbeek wordt in Aken Senserbach
genoemd en nu is het duidelijk waarom een
mireboom mettertijd mileboom genoemd
werd.
Het kan bijna niet anders dan dat wij hier met
een leenwoord te doen hebben. Hier
vestigden zich niet alleen Franse
landverhuizers, maar kwamen ook regelmatig
Franse soldaten op bezoek. Het Franse
‘mirer’ kunnen we vertalen met observeren
en uitkijken, zodat een mireboom veelal
gebruikt werd om de omgeving in de gaten te
houden. Tegenwoordig zouden wij de
mireboom ook jachtkansel of hoogzit kunnen
noemen, maar eeuwen geleden hield men van
daaruit de omgeving in de gaten, want
soldijloze struinende soldaten zorgden niet
zelden voor overlast. Latere bewoners
konden met ‘mire’ niets beginnen en omdat
een van de mirebomen precies op de
gemeentegrens tussen Aken en Laurensberg
stond en omdat in de Franse tijd een
burgemeester maire genoemd werd, kreeg die
boom de naam maireboom. Om het nog
verwarrender te maken, bevestigde een man
uit Vaals aan een andere mireboom, een
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Mariabeeldje, zodat die boom korte tijd later
‘Mariaboom’ genoemd werd…13
Of wij ooit aan de weet zullen komen of het
Waalse landverhuizers, Spaanse of Franse
soldaten waren, die de uitdrukking hier
introduceerden? Bij de Spanjaarden die hier
lange tijd, enerzijds als bevrijder, anderzijds
als occupant verbleven, is bekend dat de
mirador als uitkijkpunt niet onbekend is. De
Spanjaarden waren op hun hoede, want in die
tijd waren Duitse huursoldaten voortdurend
onderweg, om bij ons de ‘Paapse
stoutigheden’ aan de kaak te stellen. Onze
voorvaderen noemde het Duitse leger ‘De
bende van ordonantie’. De kleinste troep
bestond uit een kurassier, twee boogschutters,
een schildknaap en een page; alle vijf waren
in het bezit van een paard. Veertig troepjes
(200 man) vormden samen één bende, terwijl
vijftien bendes een korps (3000 man)
vormden. De soldaten leefden niet zelden van
rooftochten. De bewegingen van de
huurlingen in de gaten houden verklaart de
aanwezigheid van mirebomen of
uitkijkbomen.14

Vanuit het Akener omland werden de
stadbewoners voorzien van vlees- en
zuivelproducten. Door verschraling ontstond
in het zuiden van Aken mettertijd de
Öcherhej en de mensen spraken over
‘Öcherhej-Ärmedej-Beddelej’ , hetgeen we
bij benadering kunnen vertalen met: De
Akenerheide maakt ons arm en brengt ons tot
de bedelstaf. Het gevolg was dat boeren uit
het Münsterländchen, uit het Land van Herve
en vanuit het Mergelland naar de weekmarkt
in Aken trokken, om hun producten veil te
bieden.
Schrale en tegelijk kalkarme grond was een
geschikte groeiplaats voor heide (hej) en
brem (jinster). Maar was de schrale grond
rijk aan kalk dan kwam er tussen
jeneverbesstruiken (waggelder of wrakel),
een gevarieerde flora tot ontwikkeling. Uit
botanisch oogpunt was het landschap in die
tijd ontegenzeglijk veel boeiender, dan de
brandnetelbermen van nu. Dat weten ook de
botanici, zij verdeelden het zuiden van onze
provincie in 810 kilometerhokken. Door
plantenkenners van het Natuurhistorisch
Genootschap Limburg werden de aanwezige
planten gedetermineerd en werd het
verspreidingspatroon in kaart gebracht. Een
bekende gidsplant (schraallandindicator) voor
ons gebied is de jeneverbes. Onderzoek in
1925 toonde aan dat de jeneverbes toen nog
in 66 kilometerhokken groeide. Rond 1995
nog slechts in twee kilometerhokken in de
buurt van Berg en Terblijt en thans moet deze
prachtige inheemse naaldboom, bij ons, tot
de uitgeroeide planten gerekend worden. 16
In onze directe omgeving herinneren ons de
toponiemen: Bocholzerheide, Baneheide,
Pöschkensheide en Linkensheide aan
boshaarden die steeds schraler werden.
Tussen Eys en Ubachsberg bevinden zich:
Eyserheide, Ribbelheide, Rijvelheide,
Vrouwheide en Moorheide. De uitvinding
van kunstmest en de grote biobedrijven
hebben aan verdere verheiding in het
Mergelland een einde gemaakt. We begrijpen
natuurlijk dat het suffix hei of heide in de
tegenwoordige toponiemen een andere
betekenis heeft dan hei in het taalgebruik van
weleer. Met de beste wil van de wereld
vinden wij er geen Calluna en Erica meer. 17

26.13.11.
Schrale heide
Niet alleen boeren en buitenlui waren
aangewezen op haardhout (hout uit het
weidebos), maar ook de bewoners van een
stedelijke agglomeratie. Maar wat gebeurt er
als mensen alleen maar kappen, het vee ieder
sprietje of struikje oppeuzelt en de boeren
ook nog de broemert (bruine haard of lover)
uit het weidebos halen? Dan ontstaat er een
schraal cultuurlandschap dat we doorgaans
‘heide’ noemen en vroeger ook wel ‘onland’
genoemd werd.
We merken in onze omgeving dat
heidetoponiemen nooit aan een dal
gerelateerd werden. Een dal is van oudsher
vruchtbaar en de boeren probeerden met de
weinige mest die ter beschikking stond de
dalgronden vruchtbaar te houden.
Heidevorming heeft weinig te maken met de
waterstand, want we kennen zowel de droge
Callunaheide alsook de vochtige Ericaheide.
15

De uitputting van de weidebossen was niet
gebonden aan grenzen. Verschraling en
heidevorming nam ook toe in het buitenland.
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26.14.
Stalling
26.14.1.
Driehoekplein
Bij een gemeenschappelijke, in de openlucht
gelegen veestalling, zouden wij kunnen
uitgaan van één naam en één model. Niets is
minder waar, want in onze multiculturele
pastorale omgeving, met inbreng uit
Nederland, Wallonië en Duitsland, kennen
we veel verschillende benamingen en
modellen. Ook zullen we merken, dat de
stalling niet altijd in het centrum lag. In het
Mergelland praten we over: Biees, Bies,
Bisse, Dries, Driesj, Dreesj, Paisch, Keer,
Kamp, Kämpke, Plei e.d. In Duitsland over:
Allmende, Mende, Winkel, Platz, Anger,
Angra, Angar e.d.

26.13.12.
Pireuse is stenig
Soms was het dal te eng of te klein voor een
groeiende bevolking en moesten de bewoners
hun heil iets hogerop zoeken. Daar waren de
haardbossen minder vruchtbaar en nog meer
aan uitputting onderhevig. Bekend zijn de
‘moeder-dochter-relaties’ tussen Simpelveld
en Baneheide, Gulpen en Landsrade, Epen en
Eperheide, Vijlen-Rott en Vijlenberg.
Het is bekend dat reeds in 1157, inwoners
van het laag gelegen Breust (Eijsden) naar
het hoger gelegen Breusterbos (thans
Bruisterbos) verhuisden om het gebied te
koloniseren. Geen gemakkelijke taak als wij
weten welke materie zich achter ‘Breust’
schuil houdt… In Waals België bevinden
zich een dozijn toponiemen met namen zoals:
Pireusse, Pireux, Pirreu, Breus, Pruis enz. Bij
de Walen is van oudsher‘Ine forètte
pièrreûse’ (een stenig bos), een hoger
gelegen gebied met veel stenen of keien.
Door woorderosie werden de toponiemen
steeds kleiner en in Eijsden en Vaals, kunnen
de mensen alleen maar gissen, waar namen
zoals Breus- of Preusbos vandaan komen.
Hiermee kunnen we ook duidelijk stellen dat
het Preusbos (Drielandenbos bij Vaals), niets
met Pruisen maar met silex (vuursteen) te
maken heeft. Die stenen, niet zelden als
residu van opgeloste kalklagen, werden pas
lastig toen de bevolking de stenige bossen
gebruikte om er nederzettingen te stichten en
er landbouw te bedrijven. In de Voerstreek
maakte men van de nood een deugd door
silex (flint- of vuursteen) als bouwmateriaal
voor huizen en stallen te gebruiken. Op veel
plaatsen werden die stenige gebieden ontbost
maar bleven ongeschikt voor landbouw.
Toen in 1815 het koninkrijk der Nederland
ontstond had Vaals 32% bos en 7,3% heide.
In Gulpen namen de weilanden toe ten koste
van akkerland. Daar waren in 1896 nog 283
ha weiland en in 1949 gestegen tot 935 ha.
Een stijging van 230%. De omgeving van
Gulpen stond in die tijd bekend om zijn
zuivelproducten in het algemeen en de
bereiding van Rommedoe (Limbourger) in het
bijzonder. Helaas kon ik geen cijfers over de
gemeente Simpelveld aan de weet komen.18

Driesch in Aken
In Vlaanderen hoorde ik ook de synoniemen:
hanenhaard, kockel en plaatse. Toponiemen
zoals: meent, brink en geer, werden over het
algemeen in Holland gebruikt. (Opmerking
H5-grens: Het Hollandse begrip geer zien we
terug in het dialect van Aken bij het
werkwoord jïehre. Het betekent dat er een
schuine, spitse of wigvormige aanleg was,
zodat het niet uitgesloten is, dat de Hollandse
geer een driehoekvorm had.)

Driesch in Aubel
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In de Nederlandse taal komen we de
begrippen drêsch of driesch voor het eerst
tegen in 1264 en dat begrip werd toen
gebruikt voor braakliggend land. In Harles,
bij Lemiers, bevindt zich een areaal dat in de
volksmond Dukersdresj genoemd wordt.
Naamgever is syndicus baron Von Stücker,
die rond 1640 op kasteel Jen Hoes (Lemiers)
woonde. Was het een nachtstalling voor zijn
hoornvee of had baron Von Stücker daar een
perceel braakliggend land? Het is
verwonderlijk dat op de wegenlegger van de
gemeente Vaals deze weg thans
Duikersdriescherweg genoemd
wordt…Baron Von Stücker zal zich
omdraaien in zijn graf.19

mende is ‘gemeenschap’. Terug naar onze
eigen omgeving, waar zich op de Huls, ten
noorden van Simpelveld, de Lovemicher
Dreesj bevindt. In Lemiers werd het
gemeenschappelijke plein Auw Jemingde
(Oude Meent) genoemd. De meent van
Lemiers had de vorm van een ongelijkzijdige
driehoek. De kathete, met de twee hoeken
aan de oostelijke kant, werd deûs of deuce,
later ook Deus (met een hoofdletter),
geschreven omdat men dacht dat het
toponiem naar God genoemd was. Maar in
Wallonië is deûs synoniem voor twee. Eén
hoek lag bij Hoeve de Deus en de andere
stompe hoek bij het kerkhof, dat toen nog
niet bestond. Op de meent van Lemiers werd
op 3 juni 1895 de eerste steen gelegd voor het
bekende neo-romaanse minibasiliekje. 20
26.14.2.
Deus en eng
De oorspronkelijke (ongelijkzijdige)
driehoekige meent had dus aan de ene kant
twee stompe hoeken en aan de andere kant
een spitse/enge hoek van 30o, die meestal de
Eng, Engte of Ende genoemd werd. Die hoek
was zo eng en spits, dat de in- en uittredende
koeien gemakkelijk geteld konden worden.
Het gegeven dat runderen die via de twee
stompe hoeken op pad wilden, ook wel
‘deusjes’ genoemd werden, zal wel een
mythe zijn. Op de Huls (Simpelveld) is de
naam Deus bewaard gebleven, in Lemiers
werd het bordje onlangs verwijderd. De enge
hoek van de meent sloot aan op wegen die
soms Engstraat, Endstraat of Keerstraat
genoemd. In het belang van de veiligheid
werden die wegen tegen de avond met een
döreboom/deurboom op slot gezet. Met een
beetje verbeeldingskracht is westelijk van de
kerk van Simpelveld, een driehoekplein
herkenbaar met veewegen in alle richtingen:
Kempke en Plei naar het noorden en
Gaasstraat naar het zuiden. Is het te vermetel
om het plaatselijk toponiem De Eend,
(Irmstraat 1), in relatie te brengen met de
engte (of einde) van het plaatselijk
driehoekplein. Het is wel toevallig dat ‘ende’
en ‘eend’ in het plaatselijk dialect zowat
hetzelfde uitgesproken worden. Maar volgens
de uitbater van het café is het echt een eend.

Driesch in Kelmis
Anders dan tegenwoordig, waar het melkvee
zomer en winter op stal staat, stonden de
koeien vroeger alleen in de winter onder dak.
De overige maanden, waren de dieren
overdag in de boshaard en brachten de nacht
door op de meent (het afgesloten
gemeenschappelijke plein). Overdag, in de
boshaard, zaten de dieren niet ingesloten,
maar werden in de gaten gehouden door een
koejongen. Hij was het ook, die de dieren
iedere morgen vanuit de dorpsmeent naar de
haard dreef. De haard werd plaatselijk ook
heerd of hort genoemd. (Opmerking H5grens: De hort bestaat al lang niet meer,
maar het gezegde: ‘Hij is de hort op, is
bewaard gebleven’.) In aanpalende Waalse
gebieden werd de haard meestal desårt
genoemd en plaatsnamen met het suffix sart
zijn in Wallonië niet zeldzaam. In het zuiden
van Duitsland wordt verondersteld, dat hun
haardgronden Alm werden/worden genoemd
en de naam wellicht afgeleid werd van
Allmende. All betekent dus ‘iedereen’ en
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Het is onbegrijpelijk, dat men in Lemiers
(gemeente Vaals) het begrip De
Eng,veranderd heeft in De Inde…Daar
bevinden zich twee historische veedriften:
Engerjats en Ringerjats (Rundersteeg), maar
helaas werden ook daar de bordjes
verwijderd. In het Mergelland bestaan thans
nog 31 toponiemen die afgeleid werden van
Eng, End of Ende. Zonder uitzondering
herinneren die namen ons aan de engte en het
einde van de meent en nolens volens was dit
het verlengde van de gemeenschappelijke
agro-pastorale nachtstalling. 22
In Bocholtz werd van het driehoekige
Wilhelminaplein de Wilhelminastraat
gemaakt, maar de oude driehoekvorm is
herkenbaar. Naar het zuiden bevinden zich
veedriften zoals: Pleiweg, Drievert
(drijfhaard) en Biesweg (beestenweg). Een
mooi driehoekpleintje bevindt zich nu nog in
Trintelen en werd vanuit de Waalse
nederzetting Hanzon (thans Eys) ontgonnen.
Ook in Eys is het centrale driehoekplein
redelijk goed bewaard gebleven.
Het driehoekplein is niet gebonden aan kleine
boerendorpen. Ook in sommige grote steden,
had men al spoedig in de gaten, dat er een
betere controle mogelijk is, als het vee via
een smalle ingang naar de driehoekige
veemarkt geloodst kon worden. In Duitsland
bestaat veel lectuur over de Dreieck-Wiese
en/of Dreiecksanger (driehoekplein). Maar
ook bij ons zien we in dorpen met historie,
nog steeds een centraal plein in driehoekige
vorm. De enge of spitse punt heeft meestal
een hoek van 30o, de twee stompe hoeken 60o
en 90o.

in grotere steden steeds minder vee op de
centrale driehoekmarkt verhandeld werd,
ging men er tegen het einde van 13e eeuw toe
over om rechthoekige marktpleinen aan te
leggen. In kleinere plaatsen en vooral in
boerendorpen bleef de driehoekige vorm voor
de meent (nachtstalling) en soms ook voor
het dorpsplein gehandhaafd. Volgens een
stadsplattegrond van Maastricht, getekend
door ene Ganshof, zou zich ook in Maastricht
in de 10e eeuw een driehoekig marktplein
bevonden hebben. In die stad werd in 1200
op het plein Den Drees (dries, bies of meent)
het Sint Andriesklooster (What’s in a name ?)
gebouwd. In de buurt van de Maastrichter
Markt bevindt zich de straatnaam
Maagdendries. 24
We lezen wel eens, dat een dries een
ongecultiveerde plaats was. Wat is
ongecultiveerd? Ongecultiveerd was vroeger
uitsluitend de primaire boshaard, alles andere
werd bewoond en beheerd door mensen.
Eventueel liet men een stukje grond een jaar
braak liggen, maar ook dat is een vorm van
cultuur of menselijk beheer. Dries was
plaatselijk een naam voor het centrale plein,
dat als nachtlager voor het hoornvee gebruikt
werd. Etymologisch werd het werkwoord
dreschen (dorsen) afgeleid van het plein waar
die werkzaamheden plaats vonden. In dat
licht mogen wij de dries zeker niet een
ongecultiveerde plek beschouwen. In Waalse
gebieden werd de dries ook gebruikt voor de:
foire, fôre, foor, kermis of jaarmarkt.
Het is een gegeven dat de RomaansGermaanse taalgrens in de Karolingische tijd
veel noordelijker lag. In het gebied waar wij
wonen werd wis en zeker Waals gesproken.
Daarom verbaast het niet, dat onze dresj een
Romaanse wortel heeft, want Latijn gold als
basistaal voor de Romeinse soldaten. In 476
stortte het Romeinse rijk in elkaar, maar de
vele verschillende Vulgair-latijnse dialecten,
waaronder het Waals, bleven bestaan.
Onderzoek bracht aan het ligt dat de Waalse
woordenschat een mengelmoes is van
Keltisch, Latijn, Griekslatijn, Kerklatijn,
Picardisch, Spaans, Diets en Hoogduits.
Verder zijn er klanknabootsende- en
onzekere woorden. Natuurlijk ook noms
propres; de echte Waalse woorden die het

26.14.3.
Driehoekmarkt
Van de veemarkt te Trier weten wij, dat hij
reeds in 958 de vorm van een driehoek had
en dat is eveneens bekend van de veemarkt
naast de kerk St. Quentin te Doornik in
België. In 1166 was er te Aken sprake van
een keilformiger Platz die ook
Dreiecksmarkt genoemd werd. 23 Het is
bekend dat het centrale driehoekplein in Gent
reeds in 814 thriusca genoemd werd.
Knokke, ooit een boerendorpje, tussen duinen
en polders, heeft tot op de huidige dag een
plein met de naam Driehoeksplein. Maar toen
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volk bedacht heeft. Soms zijn die woorden
klanknabootsend zoals l’håhå en l’håhê als
equivalenten voor koe en hekwerk. Een
deurboom wordt in het Waals håhe a cou
genoemd, waaruit eens te meer blijkt dat er
tussen het Waalse dialect en de Franse taal
grote verschillen zijn. 25

een waterput. Op een meent zonder beekje
bevond zich een drenk die ook wel: maar,
born, zoeep, puts, zele of sel genoemd werd.
Het ligt voor de hand dat de naam van het
beekje Selzerbeek daarvan afgeleid werd.
Ook bij de plaatsnaam Brussel, wordt
verondersteld dat het ooit een zompig gebied
in het dal van de Zenne en de Maalbeek
was.28 Brussel werd ooit Broekzele genoemd
en is dus feitelijk een pleonasme. Andere
plaatsen met het suffix sel of zele zijn:
Hasselt in het dal van de Demer, Eersel in het
dal van de Run, Rijkevorsel in het dal van de
Bolkse beek, Scherpenseel in het dal van de
Omerbach enz. enz.

26.14.4.
Veestalling
Het substantief biees werd in Nederland
reeds in 1240 gebruikt in de vorm van bêse,
bies en bieze, maar heeft ons waarschijnlijk
bereikt via een Vulgairromaans doorgeefluik.
Niet alleen voor een koebeest, maar voor alle
zoogdieren gebruikt de Waal het begrip
bièsse en niet het Franse equivalent animal.
In Nederland is bij bies meestal sprake van
een strook grond waar beesten verzameld
werden (b.v. nachtstalling) en waar, nolens
volens, veel Kweekgras en Hondstarwe
groeide. Het zijn planten die graag op
stikstofrijke bodem groeien en plaatselijk tot
de biezen gerekend worden, maar feitelijk tot
de Biestarwegrassen behoren. Wie was er
eerder het Biestarwegras of de beestenplaats?
De kip of het ei? In onze omgeving, ook
grensoverschrijdend, zijn er meer dan
honderd toponiemen met biees, biest of
bisse. Alleen al in het zuiden van Limburg
zijn nu nog 48 toponiemen met een variatie
op bies(t)bewaard gebleven. Er zijn thans nog
172 toponiemen, die afgeleid werden van
dresj, drisj of driesj. 26 (Opmerking H5grens: Ook in Nijswiller bevindt zich een
Biesweg en daar hoorde ik ooit de opmerking
tegen iemand die nogal sip keek: “Has-te de
keu verlaore?!” Waarschijnlijk werd die
uitdrukking daar vroeger gebruikt als een
koe-jongen onderweg een koe verloren
had…)
In Duitsland wordt de meent vaak Anger
genoemd en is volgens de literatuur een
gemeenschappelijk grasplein midden in het
dorp. Toen de anger niet meer noodzakelijk
was werd hij bebouwd. Een bekend
angerdorp hier in de buurt is Saeffelen, waar
na de laatste oorlog de zogenaamde
‘Selfkantgrens’ midden door het dorp en door
sommige huizen liep.27
In de buurt van een veestalling bevond zich
niet zelden een Rochuskapelletje en meestal

26.14.5.
Kamp en kempke
Het kan bijna niet anders dat ook in
Simpelveld het centrale plein (meent) ooit
kamp of kempke genoemd werd, want daar is
het toponiem ‘t Kempke bewaard gebleven.
Er wordt wel eens gesuggereerd, dat kamp
een omheinde akker was, maar weilanden en
akkers werden niet van een omheining
voorzien, omdat de kudde onder leiding van
een hoeder of herder stond. Ook in het
aanpalende Duitsland kwam ik het begrip
Kämpchen tegen. In Kohlscheid, werd net als
in Lemiers, de nieuwe kerk op de meent
gebouwd. Eén van de vijf parochies in
Kohlscheid wordt nog steeds ‘Sankt Mariä
Heimsuchung’ (Kämpchen) genoemd. Voor
de duidelijkheid moeten wij echter hieraan
toevoegen, dat de subjectieven Kamp en
Kämpchen in de rest van Duitsland niet
algemeen gebruikelijk zijn. De tientallen
concentratiekampen werden meestal
‘Vernichtungslager’ genoemd. Na de 2e
Wereldoorlog werd net als bij ons het begrip
Campus gebruikt voor universiteiten die in
het algemeen in het vrije veld en soms in een
bosrijke omgeving liggen. Dat past trouwens
goed bij de Latijnse definitie waar campus als
synoniem voor een open ruimte geldt. Ook
het agro-pastorale kempke, was meestel een
open ruimte. In Vaals kennen wij ook nu nog
een historische meent met het toponiem:
pastoerswej (pastoorsweide) en het toeval wil
dat daar op 9 mei 1892 de eerste steen gelegd
werd voor de neogotische St.
Paulusbasiliek.29 De meeste Vaalsenaren
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ingekuild. De plant heeft een beperkte
ademhaling, maar toch een vrij hoge
koolstofopname, zodat een hectare maïs circa
30 ton CO2 koolstof kan absorberen en
ongeveer 25 ton zuurstof per jaar kan
produceren. Maar feitelijk is het een
drogreden, want na vervoedering komt de
opgeslagen koolstofdioxide weer in het
milieu terecht. Het gaat de boer natuurlijk
niet om de zuurstof of de koolstof, voor hem
is maïs zetmeelrijk voedsel voor zijn rundvee
en noodzakelijk om de melkproductie te
bevorderen.30
Karel V zou uiteraard ook versteld staan bij
het vernemen van getallen verbonden aan de
melkproductie. Van een boer hoorde ik, dat
zijn 170 koeien, 1,5 miljoen liter melk per
jaar produceren. Campina betaalt 0,5 cent per
liter melk meer, als zijn koeien in de wei
lopen en voor onze boer zou dat een extraatje
van 7.500 euro betekenen. Maar hij wil die
bonus niet en laat zijn ‘dames’ liever op
stal.31 Hoe dan ook, boer Zeegers drijft zijn
melkvee niet dagelijks twee keer naar de stal
en hoeft dus ook geen krachttermen te
gebruiken… Daarbij denk ik aan een waar
gebeurde anekdote. De dieren waren niet snel
genoeg en de boer zei vrij luid: ‘Allez-dju!’
We zouden het vrij kunnen vertalen: ‘Maak
voort en ga met God!’ Dat hij zijn
Mergellands melkvee op z’n Frans in de
tweede persoon meervoud (vous allez!)
aanspreek, weet ie misschien zelf niet en het
is nog maar de vraag of hij de naam van God
oneerbiedig gebruikt. Hieruit blijkt wel dat
bij ons het Waalse doorgeefluik af en toe
open stond. Denken we aan het Waalse
woorden die bij ons gebruikt worden: makêye
voor witte kaas, comôde voor ladenkast,
claboter voor klepper en bay voor een sterk
paard. Een bijzonder equivalent voor
vernielen is vertestewiere en werd afgeleid
van het Waalse distrûre. 32

denken, dat de Pastoorsweide eigendom was
van de pastoor, maar hier werd het toponiem
afgeleid van pâturage > pâtre >
pastor>herder. Ooit was het een agropastorale plek, waar de herder tijdens de
nachtelijke uren zijn kudde kon stallen. De
pastoerswej was dus een meent en het
onbebouwde deel is nog steeds eigendom van
de gemeente en niet van de pastoor.
26.14.6.
Maïs in plaats van gras
Wandelend door ons Mergelland zien wij dat
er in het landschap grote veranderingen
plaats vinden, die erop gericht zijn het
‘melkmeer’ te vergroten. Wij zien grote
arealen snijmaïs en naast bestaande
boerderijen verrijzen megastallen. Het valt nu
ook op dat er minder weilanden zijn en dat er
in de nog bestaande weilanden minder koeien
grazen. In de tijd van Karel V was de koe een
graasdier, maar wordt nu een staldier met
levenslange opsluiting. Schaalvergroting,
melkproductie en dierenwelzijn is drieërlei.
Volgens CBS wordt er nu minder
zomertarwe, zomergerst, haver, rogge,
aardappelen en suikerbieten geteeld dan tien
jaar geleden. De oppervlakte voor de
maïsteelt neemt toe. Hoe is de toekomst van
de veehouderij als de melkproductie
toeneemt? We komen steeds meer tot de
conclusie dat het groene landschap
mensenwerk is. Karel V die na zijn kroning
tot koning te Aken een hele maand in de
abdij Brauweiler vertoefde, wist daar de
biologische producten naar waarde te
schatten. Zou hij thans meewarig zijn hoofd
schudden bij het zien van zoveel
megastallen? Waarschijnlijk zou hij vragen:
‘Wat doen jullie met die melk allemaal?!’
Wellicht zou hij opmerken dat vraag en
aanbod de marktprijs bepalen.
In Nederland werd in 2009 meer dan elf
miljoen ton snijmaïs geoogst op ruim
240.000 ha royaal bemeste bodem. We
sparen ons de moeite om uit te rekenen
hoeveel vrachtwagens dat zijn. Bij ons is het
klimaat niet warm genoeg om de korrel tot
volle rijpheid te brengen, maar daar gaat het
de boer ook niet om. Hier worden geen
kolven geplukt, maar wordt het hele gewas
met stengel, blad en kolven verhakseld en

Epiloog
Mettertijd komen we tot de ontdekking dat
ieder landschap mensenwerk is. Aan het
weiland en de akker is het goed te zien, aan
het bos en de heide iets minder. De mens
wikt, het landschap beschikt. Was het maar
waar.We spreken te vaak over
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natuurlandschap, maar dan zouden wij de
natuur iets meer haar gang moeten laten
gaan. Het natuurbeschermingsadagium luidt
al jaren: ‘Laat de zon het werk doen!’ dat
kost niets en draagt bij tot een beter resultaat.
Maar hout is goud waard, dat weten ook
natuurbeschermingsorganisaties die beweren
dat kappen goed is voor het bos… En goed
voor jullie bankrekening, zouden we kunnen
aanvullen. Sommige organisaties bouwen
villa’s en massieve kantoren. Die strategische
keuze is waarschijnlijk niet op basis van
landschappelijke overwegingen.
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